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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana 

untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, 

produktif dan berbudi pekerti luhur. 

Menurut Sujudi (dalam Maltufa, 2010:2) rendahnya kualitas pendidikan 

dapat diartikan sebagai kurang berhasilnya proses pembelajaran. Jika dianalisis 

penyebabnya bisa dari siswa, guru, sarana dan prasarana maupun model 

pembelajaran yang digunakan. Juga minat dan motivasi siswa yang rendah, 

kinerja guru yang kurang baik serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

akan menyebabkan kurang berhasilnya instruksional. Proses pembelajaran yang 

kurang berhasil dapat menyebabkan siswa kurang berminat untuk belajar. Minat 

siswa yang kurang ditunjukkan dari kurangnya aktivitas belajar, interaksi dalam 

proses pembelajaran dan persiapan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

Aisyah (2007:1) menjelaskan bahwa proses belajar mengajar merupakan 

kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan 

teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi 

nyata sumber daya yang tersedia disekolah. Secara umum strategi, metode, 
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maupun teknik pembelajaran yang berpusat pada siswa lebih mampu 

memberdayakan siswa karena membuat mereka lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Untuk dapat mewujudkan hal itu, sekolah harus memiliki persiapan 

yang matang dengan memberdayakan seluruh potensi dan unsur sekolah seperti 

guru.  

Seperti halnya matematika, saat ini matematika masih dianggap sulit oleh 

sebagian besar siswa di sekolah. Matematika adalah mata pelajaran yang sukar 

untuk dipahami, sehingga kurang diminati oleh sebagian besar siswa 

(Abdurrahman, 2003:252). Kurangnya minat siswa dalam pelajaran matematika 

akan sangat berpengaruh pada keberhasilan dalam belajar matematika. 

Pembelajaran di sekolah cenderung teoritik dan tidak terkait dengan lingkungan 

dimana anak berada. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi menjemukan 

dan tidak menarik untuk di ikuti.  

Salah satu faktor yang mungkin sebagai penyebab rendahnya hasil prestasi 

belajar siswa adalah bahwa perencanaan dan implementasi pembelajaran yang 

dilakukan oleh para guru matematika tampaknya masih dilandasi dengan metode 

transfer informasi. Kondisi pembelajaran matematika seperti ini akan 

menimbulkan kebosanan bagi siswa, siswa tidak dapat melihat hubungan antar 

materi pelajaran yang telah dipelajari dengan materi berikutnya, ini diperparah 

dengan sikap guru yang tidak pernah mengingatkan kembali tentang hal tersebut 

dan terus melanjutkan materi tanpa memperhatikan apakah siswa pada umumnya 

telah memahami materi yang  diberikan sehingga pelajaran matematika menjadi 

tidak menarik, tidak disenangi, dan dengan sendirinya pelajaran matematika akan 
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terasa sangat sulit. Oleh sebab itu, guru hendaknya mampu membantu setiap siswa 

untuk secara efektif dapat mempergunakan berbagai kesempatan belajar dan 

berbagai sumber serta media belajar (Slameto, 2010:98). 

Sudrajat (2001:43) mengatakan ketika seorang siswa memperoleh 

informasi berupa konsep matematika yang diberikan guru maupun yang diperoleh 

dari bacaan, maka saat itu terjadi transformasi informasi dari sumber kepada siswa 

tersebut. Siswa akan memberikan respon berdasarkan interpretasinya terhadap 

informasi itu. Masalah yang sering timbul adalah respon yang diberikan siswa 

akan informasi yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini 

mungkin terjadi karena karakteristik dan matematika yang sarat dengan istilah dan 

simbol, sehingga tidak jarang ada siswa yang mampu menyelesaikan soal 

matematika dengan baik, tetapi tidak mengerti apa yang sedang dikerjakan. 

  Hal tersebut juga terjadi pada sebagian besar siswa di SDN Polowijen 3 

Malang. Banyak siswa yang mengalami kesulitan ketika belajar menentukan hasil 

operasi hitung perkalian. Padahal Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditentukan oleh sekolah yaitu 70. Hal ini semestinya tidak terjadi karena guru 

sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Hasil observasi 

menunjukkan bahwasannya guru sudah menjelaskan operasi hitung perkalian 

dengan menggunakan tabel hitung perkalian melalui metode ceramah, 

memberikan soal-soal latihan, siswa juga diberikan soal-soal untuk dikerjakan di 

rumah sebagai pendalaman, bahkan guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya tentang konsep yang belum dipahami. Tetapi penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran masih sangat rendah. Terlepas masalah kemampuan yang 
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dimiliki siswa, ternyata banyak faktor  yang menjadi penyebabnya antara lain: 

proses pembelajaran yang kurang melibatkan interaksi yang komunikatif, kurang 

menarik dan kurang menyenangkan sebab guru hampir tidak pernah menggunakan 

alat peraga apapun, pembelajaran yang kurang memperhatikan karakteristik siswa, 

dimana siswa sekolah dasar (kelas II) masih pada tahap berfikir abstrak. Maka 

sebaiknya pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan benda-benda konkrit 

yang ada disekitar siswa misalnya GARENG (Gelas dan Kelereng). Jika 

pembelajaran tentang konsep perkalian menggunakan media GARENG maka 

diduga pemahaman konsep perkalian dengan mudah dapat ditemukan oleh siswa 

kelas II di SDN Polowijen 3 Malang. 

  Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti berusaha 

merefleksikan diri dan berupaya untuk mencari cara pemecahan masalah tersebut 

dengan menggunakan media GARENG (Gelas dan Kelereng) agar pemahaman 

siswa tentang konsep perkalian meningkat. Penerapan proses pemecahan masalah 

ini adalah peneliti berkolaborasi bersama dengan bu Nur Naimah selaku guru 

kelas II SDN Polowijen 3 Malang. Peneliti berkolaborasi dengan bu Nur Naimah 

mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. 

  Dari ulasan di atas peneliti mengambil judul “Pemahaman Konsep 

Perkalian Dengan Menggunakan Media Gareng  Pada  Mata  Pelajaran 

Matematika Kelas II SDN Polowijen 3 Malang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: Apakah penggunaan media gareng dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang konsep perkalian pada mata pelajaran matematika kelas 

II SDN Polowijen 3 Malang? 

 

1.3 Hipotesis Tindakan 

  Jika peneliti menggunakan media gareng yaitu gelas dan kelereng pada 

pelajaran matematika, maka dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang 

konsep perkalian.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep perkalian pada mata 

pelajaran matematika pada siswa kelas II SDN Polowijen 3 Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah sebai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat diterapkan secara langsung oleh peneliti  dalam 

maningkatkan mutu pembelajaran matematika di kelas II SDN Polowijen 3 

Malang. 

2. Melalui penelitian ini sekolah perlu memperhatikan kebutuhan media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran, dengan harapan dapat memperbaiki 
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mutu proses pembelajaran matematika di sekolah. 

3. Melalui penelitian ini guru dapat menerapkan penggunaan media 

pembelajaran sederhana matematika dengan menggunakan media GARENG 

untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep perkalian.  

4. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siswa sekolah dasar 

sebagai salah satu alternative untuk mempermudah memahami konsep 

perkalian dengan menggunakan GARENG sebagai media pembelajaran 

 

1.6 Ruang Lingkup & Batasan Penelitian 

  Peneliti akan menunjukkan ruang lingkup dan batasan penelitian dari 

penjelasan permasalahan yang diangkat yaitu “Pemahaman Konsep Perkalian 

Dengan Menggunakan Media Gareng  Pada  Mata  Pelajaran  Matematika Kelas II 

SDN Polowijen 3 Malang” 

1. Ruang Lingkup 

 Penggunaan media Gareng untuk mengatasi kesulitan pemahaman konsep 

perkalian, akan dijelaskan tentang penggunaan media Gareng untuk 

meningkatkan konsep perkalian dalam pelajaran matematika. 

2. Batasan Penelitian 

a. Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran Matematika materi konsep 

perkalian di kelas II SDN Polowijen 3 Malang.  

b. Penelitian ini yang difokuskan pada satu sekolah yaitu siswa kelas II SDN 

Polowijen Malang. 
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1.7 Definisi Operasional 

  Untuk memberikan kejelasan istilah yang digunakan agar tidak 

menimbulkan salah penafsiran. Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa 

definisi seperti berikut: 

1. Pemahaman adalah tingkatan dimana seseorang mempunyai pengetahuan yang 

banyak yang didalamnya terdapat pendapat, pemikiran, aliran, pandangan. 

2. Konsep adalah suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna. 

3. Perkalian adalah penjumlahan berulang. 

4. Gareng merupakan singkatan dari gelas dan kelereng. Gareng digunakan 

sebagai media dalam pembelajaran matematika guna mempelajari tentang 

konsep perkalian.  

5. Matematika sebagai ilmu yang dapat membantu manusia menafsirkan secara 

eksak berbagai ide dan kesimpulan-kesimpulan serta dalam mengambil 

keputusan. 

  

 


