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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu fenomena manusia yang sangat 

kompleks. Karena sifat yang kompleks itu maka pendidikan dapat dilihat 

dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang psikologi, sosiologi, 

antropologi, ekonomi, politik, komunikasi dan sebagainya. Oleh sebab itu 

pula, definisi yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam sehingga 

cukup sulit menemukan definisi yang represensif, dan dapat diterima oleh 

seluruh pihak. Definisi yang terkemukakan oleh para ahli memiliki tekanan 

dan orientasi yang berbeda- beda karena landasan falsafah yang 

digunakannya berbeda- beda pula. 

Salah satu pengertian yang sangat umum dikemukakan oleh Mikarsa 

(2007:12) yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah upaya memanusiakan 

manusia muda. Pengangkatan manusia muda ke taraf insani harus 

diwujudkan ke dalam seluruh proses atau upaya pendidikan. Sejalan dengan 

pandangan tersebut, harus diyakini bahwa fungsi pendidikan adalah 

bimbingan terhadap individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga dia 

memperoleh kepuasan dalam seluruh aspek kehidupan pribadi dan 

kehidupan sosialnya (Crow and Crow dalam Mikarsa 2007 :13). 

Oleh karena itu, seorang guru sebagai tenaga pendidik atau tenaga 

pembimbing dituntut memiliki keterampilan menyampaikan materi yang 

akan diberikan. Cara guru menciptakan suasana di kelas sangat berpengaruh 

pada reaksi yang ditampilkan siswa pada kegiatan pembelajaran. Apabila 

guru berhasil menciptakan suasana yang membuat siswa termotivasi dan 

aktif dalam belajar, kemungkinan guru dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran matematika di kelas IV 

SDN Barurejo II Kecamatan Sambeng selama ini cenderung berpusat pada 

guru. Guru dianggap sebagai sumber ilmu dan pemberi informasi 
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(pengetahuan). Informasi yang didapat peneliti bahwa pengajaran 

matematika di kelas IV SDN Barurejo II Kecamatan Sambeng dilaksanakan 

dengan urutan guru menyajikan dan membuktikan rumus- rumus, 

memberikan contoh-contoh soal dan memberikan sedikit latihan yang mirip 

dengan contoh soal untuk dikerjakan siswa. 

Urutan pengajaran tersebut mengakibatkan suasana kelas kurang 

kondusif, keterlibatan dan keaktifan siswa selama pembelajaran cenderung 

rendah. Selama pembelajaran, guru aktif menjelaskan materi sedangkan 

siswa pasif mendengarkan, mencatat dan menerima materi tanpa aktif 

berfikir dan tanpa komentar. Guru jarang mengajak siswa berdiskusi, baik 

secara individu atau kelompok. Pembelajaran berlangsung tanpa adanya 

timbal balik dari siswa. 

Hal inilah yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa kelas 

IV SDN Barurejo II Kecamatan Sambeng mata pelajaran Matematika materi 

pecahan, terbukti dari 19 siswa hanya 11 siswa yang mendapatkan nilai 

diatas 70, sedangkan sisanya 8 siswa  mendapatkan nilai di bawah 70 

dengan nilai rata- rata 63,5 sehingga tingkat ketuntasan belajar di kelas IV 

SDN Barurejo II Kecamatan Sambeng hanya 57,89 %. 

Penggunaan media dari bahan manipulatif diharapkan dapat menjadi 

pilihan yang tepat untuk menyampaikan materi pecahan. Peran media 

manipulatif dalam pembelajaran matematika terutama pada aktivitas 

pemecahan masalah tidak sama seperti benda-benda mainan anak, tetapi 

lebih sebagai suatu kebutuhan yang menunjang dalam pembelajaran 

matematika agar lebih efektif, mengingat matematika memuat konsep-

konsep yang abstrak. Pentingnya penggunaan media manipulatif dalam 

pembelajaran matematika, menuntut guru untuk menyediakan dan 

menggunakan media manipulatif sesuai dengan standar-standar yang diacu 

agar pembelajaran matematika lebih efektif dan mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Guru bisa memanfaatkan kertas 

karton atau kertas warna yang mudah didapatkan. Dengan membuat pola-

pola yang menarik, siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran yang nantinya prestasi belajar siswa akan meningkat. 
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Russer (Kelly, 2006) mengutarakan bahwa “children are active 

individuals who genuinely construct and modify their mathematical 

knowledge and skills through interacting with the physical environment, 

materials, teachers, and other children”. Maksudnya, anak cenderung akan 

lebih aktif dalam membangun dan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan matematikanya dengan menggunakan media manipulatif 

selama aktivitas belajar baik secara formal maupun saat bermain bebas. 

Sebagai contoh, siswa disediakan benda-benda konkrit untuk digunakan 

dalam menyelesaikan soal-soal cerita tentang operasi-operasi bilangan 

cacah. Model-model bangun geometri digunakan siswa untuk mengetahui 

sifat-sifat bangun geometri melalui kegiatan eksplorasi atau eksperimen. 

Dalam menggunakan media manipulatif, guru harus menggunakannya 

secara efektif agar memperoleh manfaat yang baik. Guru perlu mengetahui 

kapan, kenapa, dan bagaimana menggunakan media manipulatif secara 

efektif di ruang kelas, meliputi kemungkinan dapat diamati (dinilai), dapat 

digunakan dengan baik, serta pengaruhnya dalam membantu proses belajar 

melalui eksplorasi media tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengangkat 

masalah ini menjadi penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa Materi Pecahan dengan Menggunakan Media 

Manipulatif Pada Siswa Kelas IV SDN Barurejo II Kecamatan Sambeng 

Lamongan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah penerapan media manipulatif dalam pengajaran materi 

pecahan pada siswa kelas IV SDN Barurejo II Kecamatan Sambeng? 

2) Apakah penggunaan media manipulatif dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Barurejo II Kecamatan Sambeng? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1) Megetahui dan mendeskripsikan penerapan media benda manipulatif 

dalam materi pecahan siswa kelas IV SDN Barurejo II Kecamatan 

Sambeng. 

2) Megetahui dan mendeskripsikan ada dan tidaknya peningkatan hasil 

belajar siswa setelah menggunakan media benda manipulatif  pada materi 

pecahan siswa kelas IV SDN Barurejo II Kecamatan Sambeng.   

 

1.4. Manfaat Hasil Penelitian 

1) Bagi siswa 

a) Untuk memberi motivasi pada siswa dalam mempelajari matematika. 

b) Meningkatkan pemahaman siswa khususnya dalam pembelajaran 

matematika. 

c) Menumbuhkan sikap saling peduli terhadap keberhasilan siswa lain 

dalam mencapai tujuan belajar. 

2) Bagi guru 

a) Untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru dalam proses 

pembelajaran yang lebih profesional. 

b) Untuk memacu guru agar lebih kreatif dalam menggunakan media 

pembelajaran. 

3) Bagi peneliti 

a) Untuk meningkatkan kreatifitas mengajar guru. 

b) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

peningkatan proses belajar mengajar. 

c) Dapat meningkatkan minat guru untuk melakukan tindakan kelas. 

4) Bagi Sekolah 

a) Dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pembelajaran 

disekolah. 
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1.5. Batasan Istilah 

1. Belajar adalah proses perubahan di dalam diri manusia. Apabila setelah 

belajar tidak terjadi perubahan dalam diri manusia, maka tidaklah dapat 

dikatakan bahwa padanya telah berlangsung proses belajar (Aqib, 

2010:43). 

2. Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan 

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru (Nasution, 

2006:36 dalam ras.eko.blogspot.com) 

3. Media adalah “Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsangnya untuk belajar”. Martin dan Briggs 1986 dalam 

mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber 

yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan si belajar. Hal ini 

bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada 

perangkat keras Gagne (dalam Sadiman, 2006: 6) 

4. Media manipulatif adalah model kongkrit yang dapat disentuh, 

digerakkan oleh anak yang berfungsi untuk membantu anak memahami 

berbagai konsep matematika. Sedangkan menurut Charleswort 

mengatakan media manipulatif adalah segala benda yang dapat dilihat, 

disentuh, dan dirasakan oleh anak (James, 2009: 1). 

5. Matematika adalah bahasa simbol: Ilmu Deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur 

yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur 

yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya dalil. 

Rusfandi, 1991 (dalam Heruman, 2007:1) 

6. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh (Ashari,2012 dalam 

mediako9.blogspot.com) 

 

 

 

 

 

 


