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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan masa 

depan bangsa, karena dari pendidikan diharapkan mampu memberdayakan peserta 

didik menjadi manusia yang cerdas, manusia berilmu dan berpengetahuan, serta 

menjadi manusia yang terdidik. Dalam rangka menentukan masa depan bangsa, 

bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat baik di dalam 

pembinaan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu 

mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif baik oleh 

pemerintah, keluarga, dan pengelola pendidikan pada khususnya. 

Dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah mengatur tentang tujuan 

dan fungsi pendidikan nasional yang berbunyi sebagai berikut: 

“ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

 

Berdasarkan fungsi pendidikan nasional di atas yaitu untuk 

mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri manusia serta membentuk 

watak dan karakter suatu bangsa yang memiliki martabat dalam upayanya untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. Selain itu tujuan yang terkandung 

di dalam tujuan pendidikan nasional tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas 
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iman dan taqwa kepada Allah SWT, memiliki budi pekerti luhur, berakhlak mulia, 

serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. 

Pembelajaran merupakan unsur penting dalam kegiatan pendidikan. 

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan agar dapat memberikan suatu harapan 

di masa yang akan datang telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh 

lapisan masyarakat. Pembelajaran  merupakan  inti  dari  kegiatan  pendidikan  

dan  proses kegiatan  interaksi  antar  dua  unsur  manusia,  yaitu  peserta  didik  

sebagai  pihak yang  belajar  dan  tenaga  pendidik  sebagai  pihak  yang  

mengajar.  

Matematika, oleh sebagian besar siswa masih dianggap sebagai momok, 

ilmu yang kering, teoritis, penuh dengan lambang-lambang, rumus-rumus yang 

sulit dan sangat membingungkan. Akibatnya, matematika tidak lagi menjadi 

disiplin ilmu yang objektif-sistematism, tapi justru menjadi bagian yang sangat 

subyektif dan kehilangan sifat netralnya. Repotnya lagi, kondisi tersebut 

diperparah oleh sikap guru pengajar matematika yang sering berperilaku killer, 

galak, mudah marah, suka mencela, monoton, dan terlalu cepat dalam mengajar. 

(Maskur dan Halim, 2007:35).  

Kegiatan belajar dan mengajar matematika di sekolah dasar yang dilihat 

dari usia perkembangan kognitif  masih terikat dengan objek konkret yang dapat 

ditangkap oleh panca indera. Dalam proses pembelajaran matematika yang 

abstrak sehingga diusahakan sifat konkret objek matematika itu diusahakan lebih 

banyak melibatkan peserta didik  secara langsung juga memerlukan alat bantu 

berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas penyampaian oleh 

pendidik sehingga lebih dipahami dan dimengerti oleh siswa. 
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Dalam proses pembelajaran, media sudah dikenal sebagai alat bantu 

mengajar yang  dipilih atas dasar tujuan dan bahan pelajaran yang telah 

ditetapkan, oleh karena itu guru sebagai subyek pembelajaran harus dapat memilih 

media dan sumber belajar yang tepat. Akan tetapi sebagian  pendidik  masih  ada  

yang  beranggapan  bahwa  media  pembelajaran  selalu  berkaitan  dengan  

peralatan  elektronik  atau  peralatan canggih  yang  mahal  harganya.  Anggapan  

seperti  itu  merupakan  pandangan yang  terlalu  sempit  terhadap  makna  media  

pembelajaran.  Sesungguhnya ragam dan jenis media pun cukup banyak sehingga 

dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, keuangan, maupun materi yang 

disampaikan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 

22 Maret 2012 di SDN Rampal Celaket 1 Malang, siswa mengalami kesulitan 

ketika belajar materi membandingkan pecahan sederhana. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah siswa yang nilainya belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) sebanyak 21 siswa dari 27 siswa yang ada di kelas III B, 

dengan demikian terdapat 6 siswa yang telah mencapai KKM dengan ketuntasan 

klasikal 22%. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah 

adalah 75 dengan ketuntasan klasikal 80%.  

Berdasarkan hasil analisis   terhadap rendahnya hasil belajar peserta 

didik, hal  tersebut  disebabkan banyak faktor, dalam proses pembelajaran guru 

kurang dalam pemanfaatan media pembelajaran sehingga pemahaman konsep 

siswa kurang optimal. Guru lebih sering menggunakan papan tulis atau buku tulis 

dalam proses pembelajaran. Di samping itu guru juga memanfaatkan LKS atau 

Buku Paket dalam proses pembelajarannya. Sebenarnya guru sendiri telah 
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berupaya  untuk mencari solusi dengan berbagai cara salah satunya dengan 

pembagian kelompok, akan tetapi terkadang hanya salah  satu  dua siswa  yang  

bekerja dan  teman  kelompok  yang  lain  bukan berdiskusi mengenai palajaran 

tetapi hal di luar pembelajaran saat  itu.  

Permasalahan tersebut dapat diketahuai bahwa permasalahan yang paling 

mendasar adalah kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dalam penyajian 

konsep materi pecahan sederhana sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep yang diajarkan serta hasil belajar yang rendah. Padahal pada 

dasarnya pola berfikir siswa SD dimulai dari yang kongkrit menuju yang abstrak. 

Sehingga dalam menanamkan konsep diharapkan guru mampu memanfaatkan 

alat peraga yang relevan dengan materi yang diajarkan, dengan demikian dapat 

membantu siswa berfikir secara kongkrit dan mampu menerima konsep materi 

dengan baik. 

inovasi media pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan usia 

anak sekolah dasar yang suka permainan diharapkan akan membantu siswa dalam 

memahami konsep membandingkan pecahan sederhana dengan optimal. Selain itu 

juga dapat menciptakan pembelajaran metematika yang aktif dan menyenangkan 

karena siswa dapat belajar metematika sambil bermain, maka media kartu REP 

inilah yang dipilih untuk meningkatkan hasil belajar secara optimal.  

Media Kartu REP memiliki beberapa kelebihan antara lain: (1) Kartu 

memiliki gambar konkrit pecahan, lambang bilangan dan cara membacanya 

sehingga siswa dengan mudah melihat gambar konkrit pecahan disertai dengan 

nilai pecahan serta cara membacanya. (2)  dengan melihat kartu siswa dapat 
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menyebutkan nilai pecahan. (3) siswa dapat membandingkan pecahan dengan 

mudah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan hasil belajar matematika khususnya pada 

materi membandingkan pecahan sederhana dengan judul “Penggunaan Media 

Kartu REP (Remi Pecahan) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Tentang Membandingkan Pecahan Sederhana Siswa Kelas IIIB SDN Rampal 

Celaket 1 Malang”. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas timbul beberapa masalah yang 

berkaitan dengan hasil belajar matematika, pada penelitian ini penulis ingin 

mengajukan beberapa masalah sebagai berikut. 

1. kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dalam penyajian konsep materi 

pecahan sederhana, 

2. masih rendahnya hasil belajar siswa kelas IIIB SDN Rampal Celaket 1 

Malang pada pelajaran matematika khususnya materi perbandingan pecahan 

sederhana, 

Peneliti bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

menggunakan media kartu REP (Remi Pecahan) untuk meningkatkan  hasil 

belajar siswa kelas IIIB SDN Rampal Celaket 1 Malang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas, 

maka permasalahan yang perlu dirumuskan adalah:  
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1. Bagaimana proses penggunaan media kartu REP pada pembelajaran 

membandingkan pecahan sederhana  dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas III-B SDN Rampal Celaket 1 Malang? 

2. Bagaimana hasil penggunaan media kartu REP untuk meningkatkan hasil 

belajar membandingkan pecahan siswa kelas IIIB SDN Rampal Celaket 1 

Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Mendiskripsikan proses penggunaan media kartu REP pada pembelajaran 

membandingkan pecahan sederhana dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas III-B SDN Rampal Celaket 1 Malang? 

2. Mendiskripsikan hasil penggunaan media kartu REP untuk meningkatkan 

hasil belajar membandingkan pecahan siswa kelas IIIB SDN Rampal Celaket 

1 Malang? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang akan dihasilkan dari penelitian ini diharapkan 

nantinya dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap dunia pendidikan 

khususnya kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika materi 
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membandingkan pecahan sederhana, terutama terhadap hasil belajar siswa melalui 

penggunaan media kartu REP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi 

siswa untuk meningkatkan hasil belajar  dalam mata pelajaran matematika 

materi membandingkan pecahan sederhana. 

b. Bagi Guru, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai salah 

satu alternatif media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika materi membandingkan pecahan sederhana. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam usaha menyempurnaka 

pembelajaran matematika materi membandingkan pecahan di sekolah 

sehingga diharapkan hasil belajar siswa lebih baik lagi. 

d. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan wawasan pengetahuan untuk dapat 

dikembangkan lebih baik lagi. 

 

F. Batasan Istilah 

Supaya permasalahan ini tidak meluas, maka perlu adanya batasan istilah  

maka peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan siswa 

sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan. tiga ranah dalam hasil 

belajar adalah kognitif, afektif dan psikomotorik (Jihad dan Haris, 2008:14). 

2. Matematika merupakan pengkajian ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol 

yang disusun secara hirarkis dan dalam mempelajarinya memerlukan metode 

berfikir yang logis, Wittgenstein (dalam Maskur dan Halim, 2007:50). 
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3. Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau informasi dari sumber  kepenerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa 

untuk dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif (Munadi, 

2010:7). 

4. Media Kartu REP adalah media atau alat bantu mata pelajaran matematika 

dalam pembelajaran pecahan sederhana yang dimodifikasi dari kartu remi,  

bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami dan 

mengaplikasikan membandingkan pecahan sederhan. 


