
1 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UURI No. 20 Th. 2003). 

Tujuan ini dituangkan dalam tujuan pembelajaran matematika yaitu melatih cara 

berfikir dan bernalar, mengembangkan aktifitas kreatif, mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan menyampaikan 

infomasi atau mengkomunikasikan gagasan, sehingga matematika merupakan 

bidang ilmu yang strategis untuk membentuk generasi yang siap menghadapi era 

global yang penuh dengan kompetitif tersebut.  

Belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh karena 

individu mengadakan interaksi dengan lingkungan. Tetapi ternyata tidak semua 

perubahan perilaku merupakan hasil belajar, artinya ada perubahan perilaku yang 

dipandang sebagai bukan hasil belajar (Kartadinata dan Nyoman, 1998:57).  

Pembelajaran Matematika didominasi oleh pengenalan rumus-rumus 

serta konsep-konsep secara verbal, tanpa ada perhatian yang cukup terhadap 

pemahaman siswa. Di samping itu proses belajar mengajar hampir selalu 

berlangsung dengan metode “chalk and talk” guru menjadi pusat dari seluruh 

kegiatan di kelas. Pada umumnya, sekelompok siswa beranggapan bahwa mata 

pelajaran matematika sulit difahami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
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antara lain: Pertama, siswa kurang memiliki pengetahuan prasyarat serta kurang 

mengetahui manfaat pelajaran matematika yang ia pelajari. Kedua, daya abstraksi 

siswa kurang dalam memahami konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak. 

Sehingga cara mengajarkan konsep-konsep matematika dapat 

dilakukan dengan menggunakan bantuan objek kongkrit. Dengan demikian, dalam 

mengajarkan matematika perlu adanya benda-benda kongkrit yang merupakan 

model dari ide-ide matematika, yang selanjutnya disebut sebagai alat peraga 

sebagai alat bantu pembelajaran. Alat bantu pembelajaran ini digunakan dengan 

maksud agar anak dapat mengoptimalkan panca inderanya dalam proses 

pembelajaran, mereka dapat melihat, meraba, mendengar, dan merasakan objek 

yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama ini di SD 

Muhammadiyah 1 Pataan, kegagalan hasil belajar perkalian di kelas rendah dapat 

kami lihat dari  hasil evaluasi pembelajaran perkalian yang masih sangat jauh dari 

KKM  dengan jumlah 68 yang sudah ditentukan. Hal tersebut  dapat dilihat dari 

analisis kompetensi dasar operasi hitung perkalian semester 1 tahun pelajaran 

2012-2013 hanya  2 siswa dari 8 siswa yang lebih dari KKM Matematika yakni 

68. Fakta di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami 

kesulitan dalam memahami materi tentang perkalian. Hasil belajar siswa masih 

rendah sehingga mutu pelajaran matematika masih rendah. Pendekatan, strategi, 

model, atau metode yang diterapkan guru kurang sesuai. 

Dimyati dan Mudjiono (2009 : 173) menyatakan bahwa peranan guru 

yang penting adalah sebagai pemberi fasilitas belajar yang baik. Jadi berhasilnya 

tujuan pembelajaran juga ditentukan oleh faktor guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina, dan 
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meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk itu guru harus mampu 

memilih metode atau media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan konsep-

konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. 

Alasan diadakannya penelitian disini dimaksudkan agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa SD Muhammadiyah 1 Pataan. Dengan 

menggunakan Media puzzle rumah perkalian  dianggap peneliti sebagai media 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

materi perkalian pada SD Muhammadiyah 1 Pataan. Rumah Perkalian digunakan 

dalam pembelajaran Matematika agar pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan di samping itu melalui permainan rumah perkalian tanpa dipaksa 

siswa akan berusaha untuk menghafal dan bisa menghitung perkalian dengan 

cepat.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul. Penggunaaan Media Puzzle “RUMLI” dalam meningkatkan hasil 

belajar Matematika materi perkalian siswa kelas  SD Muhammadiyah 1 Pataan 

Sambeng Lamongan. 

 

1.2    Rumusan  masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti menemukan 

permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Adapun rumusan masalahnya 

adalah: 

1.2.1 Apakah penggunaan media puzzle “RUMLI” meningkatkan hasil belajar 

matematika materi perkalian pada siswa kelas II SD Muhammadiyah 1 

Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan? 
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1.2.2 Bagaimana Peningkatan hasil belajar matematika materi perkalian pada 

siswa kelas II  SD Muhammadiyah I Pataan dengan menggunakan media 

Puzzle “RUMLI”? 

    

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui penggunaan media puzzle “RUMLI” dalam  

meningkatkan hasil belajar matematika materi perkalian pada siswa kelas II 

SD Muhammadiyah 1 Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan 

1.3.2 Untuk mengetahui Peningkatan hasil belajar matematika materi perkalian 

pada siswa kelas II  SD Muhammadiyah I Pataan dengan menggunakan 

media Puzzle “RUMLI” 

 

1.4    Manfaat  penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat 

secara teoritis dan secara praktis. 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur 

penelitian di bidang pendidikan, yaitu penerapan sebuah pendekatan terhadap 

suatu materi. 

1.4.2   Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi Guru 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru dalam 

meningkatkan pemahaman siswa belajar Matematika. 
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2. Sebagai masukan dan penambah semangat dalam meningkatkan pembelajaran 

khususnya penggunaan alat atau media pembelajaran dan metode dalam 

Matematika. 

3.  Sebagai pendorong dalam pengembangan diri, berkreativitas, berinovasi dalam 

mencari dan menggunakan berbagai alat / media pembelajaran dan model 

dalam pembelajaran Matematika. 

4.  Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang penulisan karya 

tulis ilmiah (KTI) dan sebagai bukti telah melakukan pengembangan profesi. 

1.4.2.2 Manfaat bagi Siswa 

1.  Membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep perkalian dalam 

pelajaran matematika 

2.  Membantu meningkatkan hasil belajar siswa dalam perkalian 

3.  Membantu menumbuhkan kemampuan dalam diri siswa misalnya tanggung 

jawab, kerja sama, percaya diri, rasa sosial, berani menghadapi tantangan. 

1.4.2.3 Bagi sekolah  

1.  Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan kualitas tenaga pendidik. 

2.  Dapat meningkatkan  kualitas pendidikan pada umumnya.  

3.  Sebagai bahan informasi dan kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya 

dalam pengembangan media pembelajaran mata pelajaran Matematika. 

1.4.2.4 Bagi Instansi terkait : 

1.  Sebagai masukan bagi instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk 

mengembangkan dan memperluaskan, bila alat atau media pembelajaran ini 

memang layak untuk dikembangkan dan disebarluaskan. 

 

 



6 
 

1.5  Definisi Istilah 

1.5.1 Media merupakan suatu wadah atau sarana dalam menyampaikan suatu 

informasi dari pengirim kepada penerima. Media adalah segala bentuk dan 

saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi 

(Latuheru, 1988:11) 

1.5.2 Puzzle rumah adalah alat permainan edukatif yang dimainkan dengan cara 

meletakkan kartu bilangan antara 1-9 pada tabel deret angka secara acak 

yang merupakan hasil dari perkalian dua bilangan. (Patmonodewo dalam 

(Muzamil, 2010:17))  

1.5.3 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


