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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk mengembangkan segala 

potensi dasar yang dimiliki peserta didik demi berkembangnya kemajuan 

suatu bangsa. Upaya yang dilakukan demi berkembangnya potensi yang 

dimiliki peserta didik yaitu melalui proses pembelajaran, sehingga perlu 

adanya proses pendidikan yang berkualitas dengan menyediakan berbagai 

pengetahuan, keterampilan, penerapan ilmu yang sesuai dengan kemajuan 

zaman, dan pengelolaan pendidikan serta pembelajaran (Munadi, 2008 : 34). 

Pengelolaan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan merupakan sarana 

penerus nilai-nilai dan gagasan sehingga setiap orang mampu berperan serta 

dalam transformasi nilai demi kemajuan bangsa dan negara. Hal yang terkait 

dengan penerapan ilmu sesuai dengan kemajuan zaman yaitu berkembangnya 

teori-teori ilmu pengetahuan dengan cepat, salah satunya teori pembelajaran. 

Teori pembelajaran ini yang menuntut guru untuk selalu inovatif dalam 

pengelolaan pendidikan dan pembelajaran.  

Pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari 

proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan 

suatu proses pembelajaran. Suatu pembelajaran sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru dalam membelajarkan siswanya, karena dalam proses 

belajar yang bertemu langsung dengan siswa adalah guru. Membelajarkan 

siswa dapat meliputi segala hal yang terkait proses pembelajaran, yakni 
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kemampuan guru dalam menggunakan berbagai strategi, metode, serta media 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Menumbuhkan sikap aktif dalam belajar pada diri siswa tidaklah 

mudah, guru harus selalu kreatif dalam menciptakan berbagai jenis metode 

pembelajaran. Guru diharapkan dapat selalu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi siswanya dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru harus 

menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan serta membuat siswa lebih 

berminat dan termotivasi untuk belajar sehingga aktivitas siswa dalam belajar 

meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip pengajaran bahwa  guru dalam 

proses pembelajaran juga harus bersifat sebagai fasilitator yang dapat 

memberikan dukungan terhadap terciptanya proses pembelajaran kondusif, 

agar siswa mampu belajar secara aktif menuju belajar yang mandiri (Ibrahim, 

2010 : 24).  

Pembelajaran yang dilakukan selama ini oleh guru SD belum 

sepenuhnya mampu mengatasi kesulitan anak dalam memahami dan 

menerima konsep yang diajarkan, padahal dalam menyampaikan materi 

pelajaran seorang guru haruslah mampu untuk menyampaikan materi 

pelajaran dengan baik supaya siswa mampu menerima dan memahami materi 

mata pelajaran dengan maksimal, sebagai mana tujuan dalam mata pelajaran 

itu (Gunawan, 2013:73). 

Mata pelajaran yang dipelajari siswa tingkat SD salah satunya yaitu 

matematika, dan kebanyakan dalam pikiran siswa, matematika adalah 

pelajaran yang sulit dan sangat membosankan, terkadang mereka menyukai 

karena dalam pelajaran matematika tidak banyak menulis seperti mata 
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pelajaran lainnya. Jika diukur keberhasilan proses belajar matematika dapat 

dilihat dari keberhasilan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. 

Kegiatan pembelajaran meliputi aktivitas siswa, keterampilan siswa serta 

kesiapan siswa dalam menerima materi pelajaran. Keberhasilan ini dapat 

dilihat dari tingkat keberhasilan pemahaman, penguasaan materi dan hasil 

belajar. Terutama pada penguasaan konsep yang merupakan dasar untuk 

belajar matematika ditingkat selanjutnya. Semakin tinggi pemahaman dan 

penguasaan materi dan hasil belajar semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 

pembelajaran. 

Ada beberapa faktor yang menjadikan pelajaran matematika 

dianggap sulit bagi siswa, yaitu siswa kurang memiliki pemahaman konsep 

karena mereka hanya diajarkan menghapal berbagai macam rumus (Arsyad, 

2007:91). Sebagian siswa tidak mengetahui untuk apa mereka belajar konsep 

matematika khususnya dalam memahami konsep materi geometri, karena 

yang dipelajari jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Siswa hanya 

mengenal objek-objek geometri dari yang digambar yang diberikan oleh guru 

di depan papan tulis atau dalam buku matematika dan siswa hampir tidak 

pernah membuat atau memanipulasi objek-objek geometri tersebut, akibatnya 

banyak siswa yang berpendapat bahwa konsep-konsep geometri sangat sukar 

dipelajari. 

Pembelajaran matematika, sebaiknya diciptakan agar siswa mudah 

memahami konsep yang ia pelajari sehingga siswa lebih berminat untuk 

mempelajarinya. Disinilah guru harus kreatif dalam menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan serta tidak membuat siswa rumit dalam 
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penerapannya, diantara dengan cara memanfaatkan media dalam 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika yang memerlukan 

penguasaan konsep dalam materinya. 

Rayandra, (2011:22) memperkirakan bahwa pemerolehan hasil 

belajar melalui pendengaran dan penglihatan sebesar 50% melalui perkataan 

dan tulisan sebesar 70% dan melalui perkataan serta perbuatan sebesar 90%. 

Disinilah media berperan untuk membantu guru dalam menyampaikan 

pelajaran agar pembelajaran menjadi jelas dan mudah dimengerti siswa. 

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan pada 

materi geometri salah satunya yaitu media visual puzzle. Media puzzle 

merupakan salah satu media permainan yang dapat digunakan pada 

pembelajaran pada materi Bangun Datar karena puzzle bersifat edukatif 

bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan kognitif, motorik halus, sosial 

dan melatih kesabaran (Widyanarti Sri, http://ejournal.unesa.ac.id, diakses 

pada tanggal 03 Oktober 2014). Ini berhubungan dengan materi Bangun 

Datar yang akan diajarkan yaitu materi menghitung keliling dan luas yang 

dapat melatih kesabaran serta melatih motorik halus, dan materi menghitung 

keliling dan luas persegi dan persegi panjang yang dapat melatih 

keterampilan kognitif siswa.  

Media puzzle dapat digunakan karena sesuai dengan pengukuran 

geometri Bangun Datar yaitu siswa dapat menghitung keliling Bangun Datar 

dan menghitung luas, sehingga mereka dapat mudah memahami materi 

Bangun Datar tersebut dengan media yang mereka gunakan. Sesuai dengan 

karakteristiknya menurut Rayandra Ashyar bahwa media memudahkan 
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peserta didik dalam menangkap dan memahami yang disajikan oleh media 

tersebut (Asyar, 2011:53). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui obeservasi  

awal terhadap mata pelajaran matematika di SDN 01 Gunung Sari Kabupaten 

Lombok Barat bahwa disekolah tersebut dalam proses pembelajaran siswa 

kurang merasa bosan dengan metode konvensional, sehingga pelajaran 

berpusat pada guru dan siswa hanya menerima informasi dari guru sehingga 

membuat siswa kurang mandiri dalam proses pembelajaran dan hasil belajar 

kurang memuaskan. Dari wawancara dengan guru kelas III diketahui kelas 

terbagi jadi  2 kelas yaitu kelas III A berjumlah 20 siswa dan III B berjumlah 

20 siswa. Bahwa di mata pelajaran matematika belum pernah menggunakn 

media dalam belajar mengajar di SDN 01 Gunung Sari Kabupaten Lombok 

Barat. 

Berdasarkan paparan data di atas diketahui bahwa mata pelajaran 

matematika sangat membuat kejenuhan pada proses pembelajaran. Hasil 

belajar matematika SDN 01 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat belum 

memenuhi nilai KKM yang terapkan sekolah sebesar 70. Pada kelas III A 

terdapat 35%  siswa yang mendapat nilai dibawah KKM pada pembelajaran 

matematika, sedangkan untuk kelas III B terdapat 30% siswa mendapat nilai 

dibawah KKM pada mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika 

di SDN 01 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat masih menggunakan 

metode konvensional dan hasil belajar yang diperoleh belum memuaskan. 

Metode pembelajaran dengan menggunakan media puzzle dapat 

dijadikan rujukan untuk mengurangi kejenuhan pada proses pembelajaran. 
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Dengan melibatkan benda dalam pembelajaran diharapkan siswa menyukai 

dan memahami materi sehingga seperti bermain ketika belajar dan 

pemahaman tersebut dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Penggunaan Media Puzzle dalam Pembelajaran Matematika 

Materi Bangun Datar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN 01 

Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

 Bagaimana pengaruh penggunaan media puzzle dalam pembelajaran 

matematika materi Bangun Datar terhadap hasil belajar siswa kelas III SDN 

01 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah. 

                   Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media puzzle dalam 

pembelajaran matematika materi Bangun Datar terhadap hasil belajar siswa 

kelas III SDN 01 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yaitu sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman yang berharga bagi : 

a). Peneliti dan sejauh mana teori-teori yang selama ini diajarkan di  

     Universitas Muhammadiyah Malang mengenai mata kuliah ke-SD an  

     yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa sebagai objek  

     penelitian. 

b). Bagi Peneliti berikutnya, peneliti ini dapat dijadikan sebagai sumbangan  

    sumbangan pemikiran untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan 

    menerapkan media pembelajaran. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi sekolah 

Hasil penelitian penerapan media puzzle ini diharapkan dapat 

digunakan oleh pihak sekolah sebagai upaya membantu meningkatkan 

kualitas hasil belajar dalam pelajaran matematika yang berdampak 

pada kualitas pendidikan sekolah dan out put.  

b) Bagi Guru  

Media pembelajaran ini dapat Memotivasi untuk menyelenggarakan 

pembelajaran aktif dalam pengembangan dan peningkatan mutu 

pendidikan, sehingga pembelajaran matematika tidak hanya bersifat 

konvensional tetapi juga dikembangkan dengan metode pembelajaran 

yang tepat dan mendorong pembelajaran berpusat pada siswa. 
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c) Bagi siswa  

Diterapkannya media puzzle diharapkan mampu memberikan 

pengalaman yang berbeda bagi siswa dalam pembelajaran matematika 

serta melatih siswa untuk menemukan sendiri suatu informasi tanpa 

mengandalkan penjelasan dari guru. 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasin 

pada masalah dalam penelitian ini antara lain : 

           1.Mata pelajaran yang diteliti dalam penelitian ini adalah mata pelajaran 

              Matematika pada kelas III 

          2.Meteri pelajaran Matematika kelas III yang diteliti adalah Materi Bangun  

             Datar. 

         3.Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

pembelajaran puzzle geometri, yang merupakan kepingan puzzle yang 

terdiri dari persegi,persegi panjang dan segitiga (Adenan, 2008:109).  

a.  Pengenalan  

     Fase orientasi dilakasanakan untuk memunculkan ketertarikan siswa  

      terhadap proses pembelajaran, memberikan motivasi, membangkitkan  

      keinginan, dan membangun informasi baru dengan pengetahuan  

      sebelumnya. 

b. Eksplorasi  

      Fase eksplorasi memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan  

      Observasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta  
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       membangun hipotesis berdasarkan permasalahan yang diajukan guru. 

c.  Pembentukan konsep 

      Fase merupakan tindakan lanjut dari tahap eksplorasi yang menuntut  

      siswa untuk menemukan hubungan antra konsep dan mendorong  

      siswa untuk berpikir kritis dan analitis untuk membangun kesimpulan. 

d. Aplikasi 

     Konsep berupa pengetahuan baru yang telah diperoleh diaplikasikan 

     dalam berbagai situasi seperti latihan yang memungkinkan siswa  

     untuk menerapkannya pada situasi sederhana hingga permaslahan 

    dikehidupan nyata. 

e. Penutup 

Fase penutup mengarahkan siswa untuk mampu melaporkan hasil 

temuannya, merefleksi apa yang telah dipelajari, hingga 

mengonsolidasikan pengetahuannya. 

4. Hasil belajar siswa yang diteliti terbatas pada aspek kognitif 

berdasarkan pada hasil pretest dan posttest 

5. Responden dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas III SDN 01 Gunung 

Sari Kabupaten Lombok Barat. 

 

F. Definisi Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan 

penafsiran yang salah pada istilah yang digunakan dalam judul ini, maka 

diberikan batasan-batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul ini, 

yaitu : 
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1. Belajar adalah reaksi mental dan fisik terhadap penglihatan, 

pendengaran dan perbuatan mengenai sesuatu yang dipelajari dan 

dengan itu seseorang memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

bermanfat dalam pemecahan masalah baru (Anisah, 2011:9). 

2. Media pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa. 

Melalui media siswa memperoleh pesan dan informasi sehingga 

membentuk pengetahuan pada diri siswa. Media pun berfungsi sebagai 

pengganti guru untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, karena 

sumber belajar tidak hanya berpusat pada guru saja (Rayandra, 2011 : 

46). 

3. Media puzzle adalah alat permainan edukatif yang menyerupai benda 

model tiruan yang dapat merangsang kemampuan motorik halus siswa 

dan dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle 

berdasarkan pasangannya (Widyanarti Sri, http://ejournal.unesa.ac.id, 

diakses pada tanggal 03 Oktober 2014). 

4. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

yang mencakup bidang kognitif, efektif dan psikomotoris (Sudjana, 

2011). Hasil belajar yang diharapkan adalah hasil belajar dari ranah 

kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual. 

5. Matematika geometri yaitu merupakan cabang matematika yang 

mempelajari titik, garis, bidang dan benda-benda ruang,bangun-bangun 

serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya dan hubungannya satu sama lain 

(Iswandi, dkk, 1999:1). 

 


