
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dinilai dari tercapai atau 

tidaknya tujuan dari pembelajaran tersebut, tercapai tidaknya tujuan dari 

pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: 

keadaan siswa, materi pelajaran, metode mengajar, media mengajar guru 

dan lingkungan. 

Masalah yang melatar belakangi adanya PTK ini yaitu siswa yang 

banyak sekali tidak bisa memahami dan mengerti tentang konsep mencari 

serta menentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil (KPK) pada pelajaran matematika, dilihat dari hasil 

ujian siswa nilai mereka selalu rendah dibawah standar ketuntasan 

minimum, bahkan pada waktu materi pelajaran FPB dan KPK banyak 

anak yang tidak bersemangat dan tidak memperhatikan  untuk mengikuti 

pelajaran tersebut karena “bingung” atau tidak faham, dan melakukan 

aktivitas yang aneh-aneh untuk menghibur dirinya karena “kebingungan-

nya” itu. 

Dengan memilih media yang tepat dapat memudahkan para siswa 

untuk memahami dan mengerti pada proses belajar mengajar, 

digunakanlah media gambar untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini 

dimaksudkan konsentrasi siswa akan terfokus dan timbul rasa senang yang 

akan memberikan rangsangan untuk mengerti dan paham. Siswa 

menganggap ini suatu permainan berupa gambar. 



Banyak faktor yang mempengaruhi tercapai dan tidaknya tujuan 

pengajaran, metode mengajar dan media mengajar adalah salah satu cara 

yang difungsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Matematika 

merupakan cabang ilmu yang bersifat abstrak agak sulit cara 

mempelajarinya. Oleh karena itu diperlukan cara yang tepat 

penyampaiannya. Pada umumnya pelajaran matematika menekankan 

hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis paling tinggi 

ditekankan pada penghafalan terhadap konsep -  konsep observasi mene-

bak, hipotesa, mencari analogi akhirnya merumuskan teorema, akibat lebih 

dalam dari semua ini materi matematika yang dapat dipelajari terkesan 

oleh anak didik sebagai objek abstrak dalam konsep belajar mengajar,  

matematika diperlukan interaksi komunikatif antara siswa dengan guru. 

Agar harapan  di atas dapat terealisasi, maka pada penelitian ini 

penulis mencoba suatu pokok bahasan matematika dengan menggunakan 

media gambar.  

Berdasarkan pengamatan hasil belajar terdahulu pada pelajaran 

matematika pada kompetensi dasar menentukan Faktor Persekutuan 

Terbesar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari faktor 

prima teridentifikasi masalah antara lain : 

1. Hasil belajar kelas IV rendah 

2. Kurangnya motivasi belajar siswa 

3. Kurang tertarik akan materi pelajaran 

4. Pemahaman akan materi pelajaran rendah 



5. Tidak adanya media pembelajaran yang menunjang pada proses 

belajar mengajar 

 Nilai yang dicapai kelas IV MI Nurul Ulum Kayen Kecamatan 

Sugio Kabupaten Lamongan rendah, hanya 4 siswa yang mencapai KKM 

dan 11 siswa lainnya dibawah KKM. Nilai hasil belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran matematika nilai masih di bawah standart minimal 

ketuntasan 26% sedangkan ketuntasan standart minimal 70% sehingga 

guru masih di pandang sangat perlu untuk mengadakan perbaikan. 

  Siswa kurang tertarik pada pelajaran matematika khususnya pada 

mencari FPB dan KPK dari faktor prima, oleh karena itu dengan melihat 

kenyataan ini perlu adanya langkah – langkah perbaikan, baik pembelaja-

ran maupun sistem perbaikannya. Dengan menggunakan media gambar 

diharapkan nantinya siswa lebih tertarik dan menyenangi cara ini, dan bagi 

guru akan memper mudah penyampaian materi ini khususnya materi FPB 

dan KPK pada pelajaran matematika. Adapun 5 jurnal/artikel yang terkait 

dengan penelitian ini diantaranya : 

1. Penerapan Media Gambar Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 05 Benua Kayong Ketapang 

2. Cara Penerapan Media Pembelajaran 

 3. Penggunaan Media Gambar Dalam Proses Belajar Mengajar 

4. Penggunaan Media Gambar dalam Peningkatan Keterampilan Menulis 

Ekspresif di Sekolah Dasar 



5. Pemanfaatan Media Gambar Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Peserta Didik Pada Pembelajaran IPA Kelas V SDN 21 Tanjung 

Panti Kembayan Sanggau 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan yang timbul 

antara lain : 

1.  Bagaimana langkah-langkah penerapan media gambar untuk 

meningkatkan hasil belajar pelajaran matematika siswa kelas IV MI 

Nurul Ulum Kayen Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 

Pelajaran 2012/2013 ?  

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika materi tentang FPB 

dan KPK pada pelajaran matematika menggunakan media gambar 

terhadap siswa kelas IV MI Nurul Ulum Kayen Kecamatan Sugio 

Kabupaten  Lamongan Tahun Pelajaran 2012/ 2013 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan mengetahui langkah-langkah penerapan media 

gambar untuk meningkatkan hasil belajar pelajaran matematika siswa 

kelas IV MI Nurul Ulum Kayen Kecamatan Sugio Kabupaten 

Lamongan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Mendeskripsikan dan mengetahui peningkatan hasil belajar matematika 

materi tentang FPB dan KPK pada pelajaran matematika menggunakan 



media gambar terhadap siswa kelas IV MI Nurul Ulum Kayen Kecama-

tan Sugio Kabupaten  Lamongan Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 

     

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, di antaranya akan memberi manfaat kepada :  

1. Bagi Siswa  

Dapat meningkatkan pemahaman belajar dan hasil belajar terhadap arah 

konsep dengan jelas khususnya FPB dan KPK, karena siswa terlibat 

langsung dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Guru  

Untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pembelajaran 

khususnya FPB dan KPK, sebagai alat mencapai tujuan pendidikan 

yang diinginkan, memperluas wawasan tersedianya media pembelajaran 

yang inovatif yang diharapkan mengoptimalkan kegiatan belajar 

mengajar. 

3. Bagi Peneliti    

Menambah pengetahuan pengalaman praktek  dan memperdalam 

wawasan penelitian tindakan kelas sehingga peneliti dapat lebih 

mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. 

 

1.5. Definisi Istilah 

1. Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang berarti lapis dari 

sesuatu yang bersusun dan peningkatan berarti kemajuan (dalam kamus 



bahasa menurut Adi D 2001: 84), jadi peningkatan adalah proses 

perbuatan atau cara untuk memajukan usaha dan sebagian agar menjadi 

lebih baik. 

2. Media mempunyai fungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu berupa saran yang dapat memberikan pengalaman 

visual kepada siswa antara lain untuk mendorong motivasi belajar, 

memperjelas konsep abstrak, dan mempertinggi daya serap/prestasi 

belajar siswa (Ruseffendi, 1992:140) 

3. Gambar dapat diartikan sebagai tiruan barang (orang, binatang, 

tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan tinta, cat coret, potret, 

dan sebagainya Purwodarminto (dalam Utami, 2000)  

4. Media gambar adalah jenis media dari aspek panca indera yaitu media 

visual (melihat) http://desihapidi.blogspot.com/2013/01/media-gambar-

realita-dan-model.html 

5. Faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang habis 

membagi dua bilangan atau lebih (Supardjo, 2004:10) 

 

Contoh : 8 = 2×2×2     8                          12 = 2×2×3              12 

                 = 2
3
        2       4                         = 2

2
×3            2        6     

                2   2                                                  2      3 

     

FPB dari 8 dan 12 adalah 2×2 = 4 

 

Kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan yang merupakan  

persekutuan paling kecil dari kelipatan dua bilangan atau lebih 

(Supardjo, 2004:10) 

 

http://desihapidi.blogspot.com/2013/01/media-gambar-realita-dan-model.html
http://desihapidi.blogspot.com/2013/01/media-gambar-realita-dan-model.html


Contoh: 12 = 2×2×3       12                            18  = 2×3×3      18 

                 = 2
2
×3        2      6                             = 2×3

2             
2    9 

                                                      
2     3                                               3     3 

 

KPK dari 12 dan 18 adalah 2
2 

× 3
2
 = 4 × 9 = 36. 

 

6. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004:22). 

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat 

adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam 

bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar  yang terdapat 

dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu 

penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan kecakapan 

dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak 

pada diri individu perubahan tingkah laku secara kuantitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


