
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika dalam dunia pendidikan  sangatlah penting untuk mendukung 

perkembangan ilmu lainnya. Hampir disetiap bidang pendidikan memerlukan 

matematika sebagai alat pemecahan masalah. Saat  ini masih ditemukan siswa 

yang kurang memahami materi pembelajaran matematika. Hal tersebut 

disebabkan karena mengalami kesulitan dalam belajar. Marlina (2009:16). 

Pembelajaran matematika pada siswa tidak harus dengan memberikan 

buku latihan. Banyak jenis media yang tersedia dilingkungan sekitar kita yang 

langsung dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran, selain media diperlukan 

juga kemauan, kejelian dan kreatifitas kita dalam memilih dan mendayagunakan 

potensi berbagai sumber dan media belajar yang ada disekitar kita. Berdasarkan 

studi pendahuluan yang peneliti lakukan dilapangan di SD Negeri Tirtoyudo 

masih terdapat siswa yang belum memahami hakikat pecahan senilai secara 

optimal. Dijumpai anak belum sepenuhnya memahami pecahan seperti,   

 dst. Anak hanya bisa menyebutkan seperti  saja secara lisan 

tetapi anak tidak bisa menentukan mana pembilang dan penyebut dari pecahan 

tersebut, menyebutkan pecahan gambar dengan benar, membuat gambar 

berdasarkan pecahan, mencocokan pecahan dengan gambar, pecahan senilai serta 

operasi pecahan senilai. 

 Selain itu anak juga belum bisa menunjukan pecahan yang diminta guru, 

anak sering memberikan jawaban yang salah terhadap pertanyaan guru, anak juga 
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tidak bisa mencocokan gambar pecahan dengan lambang bilangan secara benar. 

Contoh : anak tidak bisa mencocokan gambar pecahan  dengan lambang bilangan 

 , anak tidak bisa mencocokan gambar pecahan 1/3 dengan lambang bilangan  

dst secara benar . 

 Berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas IV SD Negeri 

Tirtoyudo terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru bahwa siswa 

belum menguasai konsep dasar pecahan (pembilang, penyebut). Siswa bisa 

menyebutkan pecahan secara lisan, tetapi tidak bisa menulis lambang bilangan 

pecahan. Selain itu, siswa kesulitan mencocokan pecahan dengan gambar, 

pecahan yang senilai serta menentukan hasil operasi pecahan yang senilai. 

 Adanya media yang menarik sangat diperlukan agar anak-anak tertarik dan 

mengerti tentang konsep pecahan tersebut dengan benar. Melihat permasalahan 

diatas, peneliti mencoba menggunakan media lain untuk meningkatkan 

kemampuan penguasan konsep pecahan senilai. Menurut Arsyad (1997:4) 

mengemukakan bahwa media adalah alat yang menyampaikan atau 

menggambarkan pesan-pesan pengajaran. Adapun media lain yang di berikan 

kepada anak dalam meningkatkan kemampuan penguasaan konsep pecahan 

senilai adalah media puzzele. Menurut Fangky (2009:24) puzzle adalah sebuah 

permainan untuk menyatukan kepingan pecahan untuk membentuk sebuah 

gambar yang telah ditentukan. Solusi untuk puzzele mungkin membutuhkan pola 

yang suda ada dan menciptakan aturan khusus. Berdasarkan latar belakang 

masalah maka peneliti mengidentifikasi masalah tersebut. 

 Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk membuktikan besarnya efektifitas penggunaan media puzzle dalam 
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meningkatkan kemampuan anak belajar matematika dalam mengenal bilangan 

pecahan senilai terutama dalam menentukan pembilang dan penyebut, menulis 

pecahan berdasarkan gambar, gambar pecahan, mencocokkan gambar pecahan 

dengan lambang bilangannya, pecahan senilai sertta operasi pecahan senilai bagi 

anak kesulitan belajar di SD Negeri Tirtoyudo. Penggunaan media puzzle dapat 

memberikan variasi belajar siswa dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan 

nilai siswa di atar KKM. 

Pada proses pembelajaran matematika, ditemukan bahwa anak belum bisa 

menentukan konsep pembilang dan penyebut dari pecahan senilai, anak belum 

bisa menuliskan bilangan pecahan dari gambar pecahan senilai, anak belum bisa 

membuat gambar pecahan dari bilangan pecahan senilai, anak belum bisa 

mencocokan gambar pecahan dengan lambang bilangan pecahan, anak belum bisa 

memahami pecahan senilai serta operasi pecahan senilai. Agar penelitian ini 

terarah dan efektif maka peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini 

yaitu menentukan konsep pembilang dan penyebut dari pecahan senilai 

  menuliskan bilangan pecahan berdasarkan gambar, 

membuat gambar pecahan, serta mencocokan bilangan pecahan dengan gambar 

pecahan, pecahan senilai serta operasi pecahan senilai. Sedangkan guru dalam 

memberikan materi pecahan sulit dipahami oleh siswa, sehingga dalam 

mengerjakan soal-soal latihan merasa kesulitan dan berakibat nilai matematika 

kurang dari KKM yakni 70. Sebesar 46,15% nilai siswa belum mencapai KKM. 

Permasalah yang utama adalah siswa belum bisa memahami materi pecahan 

dengan baik. 
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Bersadarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas menunjukkan 

bahwa usaha guru dalam mengatasi masalah konsep pecahan ini masih terbatas, 

selama ini guru hanya menjelaskan di papan tulis dengan membuat gambar 

lingkaran, persegi kemudian membaginya menjadi pecahan yang dimaksudkan. 

Selain itu guru juga membagi kertas menjadi beberapa bagian tetapi belum 

membuat anak memahami konsep pecahan. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika diperlukan suatu trik yang kreatif 

dan inovatif agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, selain itu siswa 

dapat lebih fokus terhadap pelajaran yang diberikan guru. Memunculkan rasa 

ingin tahu dan keberanian siswa diperlukan suatu media pembelajaran yang 

menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif terlibat dalam mengikuti 

pembelajaran. Salah satu media yang digunakan adalah puzzele. Media ini 

digunakan karena pemberian materi dilakukan sambil bermain sehingga siswa 

lebih tertarik dalam pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan media puzzle untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika materi bilangan senilai pada siswa kelas IV di SD Negeri 

Tirtoyudo? 

2. Bagaimanakah hasil belajar yang dicapai siswa kelas IV di SD Negeri 

Tirtoyudo setelah menggunakan media puzzle dalam bilangan pecahan 

senilai? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mendieskripsikan bagaimana penggunaan media puzzle untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika materi bilangan senilai pada siswa kelas IV di SD 

Negeri Tirtoyudo. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar yang dicapai siswa kelas IV di SD Negeri 

Tirtoyudo setelah menggunakan media puzzle dalam bilangan pecahan senilai. 

 

D. Manfaat Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

 Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberi manfaat bagi: 

1. Sekolah  

Digunakan sebagai rujukan dalam pembelajaran yang dilakukan guru serta 

dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

SD Negeri Tirtoyudo. 

2. Guru  

a. Bahan pengetahuan atau wawasan dan pengalaman guru mengenai 

variasi media dalam pembelajaran. 

b. Meningkatkan kinerja guru dengan menggunakan media pembelajaran 

lebih kreatif dan inovatif. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mendapatkan pengalaman dalam menerapkan media puzzle dalam 

pembelajaran matematika (pecahan) dan sebagai bahan kajian bagi orang lain 
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sehingga dapat menyempurnakan dan menggembangkan hasil penelitian yang 

sudah ada. 

4. Siswa  

a. Meningkatkan rasa percaya diri, kerjasama dan keterampilan siswa.  

b. Meningkatkan pemahaman dan kreativitas siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran matematika  di dalam kelas. 

 

E. Definisi Operasional 

Guna menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca agar tidak 

terjadi kesalahpahaman, maka peneliti memberikan definisi kata-kata kunci 

sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha 

menguasai kecakapan jasmani dan rohani disekolah yang di wujudkan dalam 

bentuk raport pada setiap semester 

2. Pembelajaran Matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik untuk memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika yang telah di pelajari. 

3. Bilangan Pecahan adalah sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dalam, bagian 

yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya ditandai 

dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian 

yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan, dan dinamakan 

penyebut. 
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4. Media Puzzle adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang

kemampuan matematika anak, yang dimainkan dengan cara membongkar

pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya.


