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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 memberikan peluang 

kepada tiap-tiap satuan pendidikan terutama pendidik yang dalam hal ini 

merupakan satu komponen yang langsung berperan dalam proses pembelajaran. 

Telah banyak perubahan paradigma dalam proses pendidikan khususnya proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran menjadi lebih mementingkan peran peserta 

didik dan karakteristik sumber daya yang ada pada tiap-tiap satuan pendidikan. 

Pembelajaran berpusat pada siswa, oleh karenanya siswalah yang diharapkan 

dapat berperan aktif dalam mengeksplorasi dan menginterpretasikan pengetahuan 

dan permasalahan baru yang dibandingkan, dikombinasi, dan dianalisis dengan 

pengetahuan dasar yang telah dimiliki oleh peserta didik. 

 Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 

12 atau 13 tahun. Menurut Piaget (dalam Heruman 2007:1), mereka berada pada 

fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah 

kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. 

 Usia perkembangan kognitif siswa Sekolah Dasar masih terikat dengan 

objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam pembelajaran 

Matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa media, dan alat 

peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga 

lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa.   



2 
 

Hidayat (dalam Akbar, 2003 : 27) mengemukakan bahwa kemampuan siswa 

SD untuk menjawab pertanyaan dengan benar pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia (47%), Matematika (49%), dan IPA;P0- (47%).  

 Pada Matematika, setiap konsep yang abstrak dan baru dipahami siswa 

perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama dalam memori 

siswa, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola tindakannya. Untuk 

keperluan inilah, maka diperlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan dan 

pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal ini 

akan mudah dilupakan siswa. Pepatah Cina mengatakan, “ saya mendengar maka 

saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya berbuat maka saya mengerti “ 

(Heruman, 2007 : 2) 

  Proses belajar mengajar pada hakekatnya merupakan suatu proses 

interaksi dan relasi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi ini akan berjalan 

dengan baik apabila dibantu dengan media (alat bantu). Melalui media (alat 

bantu), diharapkan akan terjadi persepsi yang sama antara guru dan siswa. 

 Pembelajaran matematika SD, agar bahan pelajaran yang diberikan lebih 

mudah dipahami oleh siswa, diperlukan bahan-bahan yang perlu disiapkan guru, 

dari barang-barang yang harganya relatif murah dan mudah diperoleh, misalnya 

dari karton, kertas untuk menanamkan konsep matematika tertentu sesuai dengan 

kebutuhan. 

Melalui wawancara dengan salah seorang guru Matematika pada 2 April 

2012, beliau menuturkan bahwa matematika adalah pelajaran yang cukup mudah 

dan terkadang tidak memerlukan media dalam proses pembelajarannya, karena 

dalam pembelajarannya guru hanya perlu menerangkan materi di depan kelas, 
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menulis dan memberikan beberapa contoh soal menggunakan spidol/kapur tulis di 

papan, serta memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran. 

Anggapan tersebut sebenarnya kurang benar karena tidak semua siswa 

senang belajar Matematika. Kadang siswa merasa jenuh dan bosan karena 

pelajaran yang hanya tertuju pada guru. Untuk itu, sebaiknya sebagai guru 

haruslah mencari cara agar siswa ikut aktif dalam pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran pun tercapai. Untuk itu guru haruslah pintar dalam memilih media 

dan mengkombinasikan dengan metode yang dapat membuat siswa aktif di dalam 

kelas. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan sejak bulan Januari di SD 

Muhammadiyah 9 Malang, sekolah tersebut merupakan sebuah sekolah dengan 

jumlah murid yang tidaklah sedikit. Untuk siswa kelas bawah terbagi menjadi tiga 

kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Sedangkan di kelas atas terbagi menjadi dua kelas 

yaitu kelas A dan B. Untuk kelas atas juga sudah menerapkan sistem moving 

class. Dengan banyaknya siswa dan dengan karakter yang berbeda-beda pula, 

kadang membuat guru kesulitan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan 

yang timbul di kelas. 

Melalui observasi dan hasil wawancara dengan salah satu guru bidang studi 

Matematika pada 2 April 2012, terkadang siswa masih kesulitan dan memerlukan 

waktu berfikir yang lama dalam memahami materi matematika serta terkadang 

siswa kelihatan merasa bosan dan ramai sendiri ketika guru menjelaskan di depan. 

Ada beberapa materi yang Kriteria Ketuntasan Minimalnya nya sulit dicapai 

siswa, diantaranya pada materi konsep kelipatan bilangan. Menurut guru 

matematika disana, materi pada konsep kelipatan bilangan sangatlah sedikit, 
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kelipatan bilangan sama halnya dengan bilangan loncat, jadi guru hanya 

menggunakan metode ceramah, dengan pemberian beberapa contoh di depan 

melalui gambar garis bilangan, dijawab secara kalsikal, kemudian terakhir guru 

memberikan soal evaluasai pada akhir pembelajaran. 

Berdasarkan data yang diberikan oleh guru Matematika, hasil belajar 

Matematika siswa pada konsep kelipatan bilangan kelas IVB khususnya sangatlah 

rendah. Pada tahun ajaran 2011/2012 dari 29 siswa, didapat data hanya 10 siswa 

saja yang nilainya mencapai KKM, dengan kata lain  66% dari siswa masih 

mendapatkan nilai dibawah KKM, sedangkan 34 % dari siswa sudah memenuhi 

KKM yang ditetapkan dari sekolah yaitu 70. 

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa kekurangan yang mengakibatkan 

hal tersebut terjadi diantaranya adalah tidak adanya media yang tepat dalam 

pembelajaran serta model pembelajaran yang konvensional yakni suatu model 

pembelajaran yang banyak didominasi oleh guru sementara siswa duduk secara 

pasif menerima informasi pengetahuan dan keterampilan. 

Peneliti ingin melakukan upaya dalam mencari jalan keluar dan solusi dari 

permasalahan tersebut agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran serta hasil 

belajar yang diperoleh siswa akan lebih baik juga. Disini peneliti akan mencoba 

melakukan PTK dengan menggunakan media kertas lipat dengan 

mengkombinasikannya dengan metode kooperatif yang nantinya akan membuat 

siswa aktif dalam pembelajaran sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan 

meningkat.  

 Pada penelitian terdahulu, Yuniarsih (2006) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Pecahan 
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Di Kelas III SD Negeri Pedurungan Lor 02 Kecamatan Pedurungan Semarang 

Tahun Pelajaran 2005 / 2006”. Dari penelitian tersebut diperoleh data bahwa hasil 

ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebesar 68,4 %, sedangkan pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 86,8 %. 

Penelitian lain yang dilakukanSetiadi (2011)dengan judul “Penggunaan 

Peraga Kertas Lipat untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Memahami 

Konsep Kelipatan Suatu Bilangan pada Pelajaran Matematika Kelas IV di SD 

Negeri 1 Pabuaranwetan”.Dari penelitian ini diperoleh peningkatan pemahaman 

belajar siswa dari 71,42% dari siklus I menjadi 88,8 % pada siklus II.Pada 

penelitian tersebut peneliti memberikan permainan dengan menggunakan kertas 

lipat sebagai media dalam pembelajaran. 

 Peneliti akan memberikan solusi untuk mengatasi hasil belajar siswa yang 

rendah yaitu melalui penggunaan media kertas lipat dalam pembelajaran 

Matematika tentang konsep kelipatan bilangan. Peneliti akan mengambil judul “ 

Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Media Kerlip (Kertas Lipat) Pada Materi 

Konsep Kelipatan Bilangan Siswa Kelas IVB SD Muhammadiyah 9 Malang”. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Permasalahan yang ada dalam pembelajaran Matematika pada materi 

konsep kelipatan bilangan di SD Muhammadiyah 9 Malang, khususnya kelas IVB 

adalah hasil belajar siswa yang  sekitar 30%  nilai hasil belajarnya tidak 

mencukupi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 

70. Peneliti mencari penyelesaian dengan Penggunaan Media Kerlip dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penggunaan media kerlip dalam meningkatkan hasil 

belajar pada materi konsep kelipatan bilangan siswa kelas IVB SD 

Muhammadiyah 9 Malang? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajarmelalui media kerlip (kertas lipat) 

pada  materi konsep kelipatan bilangan siswa kelas IV B SD 

Muhammadiyah 9 Malang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

melaluipenelitian ini adalah  : 

1. Mendeskripsikan  proses penggunaan media kerlip dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika pada materi konsep kelipatan bilangan siswa kelas 

IVB SD Muhammadiyah 9 Malang. 

2. Menjelaskanpeningkatan hasil belajar matematika pada materi konsep 

kelipatan bilangan siswa kelas IVB SD muhammadiyah9 Malang melalui 

penggunaan media kerlip 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis. 

Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum mampu memberikan 

sumbangan ilmu tentang: bagaimana cara meningkatkan hasil belajar matematika 

pada materi konsep kelipatan bilangan siswa kelas IVB SD muhammadiyah 9 

Malang melalui media kerlip. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Guru lebih mudah dalam memberikan materi karena memanfaatkan 

media dan sumber belajar yang tepat, sehingga siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran di kelas serta hasil belajar dan tujuan pembelajaran akan 

tercapai.  

b. Bagi Siswa 

Meningkatkan hasil belajar dan dapat memotivasi siswa serta 

menumbuhkan pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran matematika dan peningkatan mutu pendidikan 

khususnya di SD Muhammadiyah 9 Malang. 
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d. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya penggunaan media 

yang tepat dalam pembelajaran Matematika SD guna menunjang proses 

pembelajaran yang baik sehingga tercapailah hasil belajar yang baik pula. 

1.6 Batasan Istilah 

Definisi-definisi yang digunakan untuk menyamakan presepsi dalam 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan 

Peningkatan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang maksimal. Peningkatan dalam hal ini merupakan suatu tolak ukur 

pemahaman siswa, yaitu sejauh mana siswa dapat memahami materi 

pembelajaran yang sudah diajarkan. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh sesuatu bentuk perubahan perilaku yang 

relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, 

biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam 

belajar adalah yang berhasil dalam tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

intruksional. Abdurrahman dalam Jihad, (2008 :14 ) 

3. Media Pembelajaran 

Gearlach& Ely dalam Fathurrohman (2007 : 65)  mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau 
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kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu 

yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. 

4. Media Kertas Lipat ( Kerlip ) 

Media kertas lipat adalah bahan manipulatif yang berupa kertas yang dapat 

dipegang, diatur/ditata, dilipat/dipotong, dan dimainkan dalam 

menjelaskan pemahaman konsep suatu bilangan.(Muhsetyo, 2007 : 2.20) 

5. Kelipatan Bilangan 

Kelipatan suatu bilangan adalah merupakan hasil perkalian bilangan itu 

dengan bilangan aslinya. Dalam mempelajari kelipatan bilangan siswa 

harus paham terlebih dahulu tentang operasi hitung penjumlahan dan 

perkalian. (Mustaqim & Astuty, 2008 : 43) 

 

 

 

 

 

 

 


