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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mengambil peran penting dalam kehidupan manusia, di 

mana belakangan, dengan semakin canggihnya teknologi, manusia saling 

bersaing untuk mendapatkan pendidikan yang layak bahkan berkualitas. 

Dengan pendidikan mereka berharap mendapatkan banyak pengetahuan 

baru yang dapat menunjang langkah kehidupannya ke depan. Pendidikan 

yang baik tentunya menjadi harapan bagi setiap orang, pendidikan yang 

baik mampu membawa suatu bangsa pada kemajuan negaranya. Lepas dari 

itu, pendidikan yang baik tentunya terwujud bukan dengan sendirinya, 

melainkan ada komponen-komponen penting yang ikut berperan besar di 

dalamnya. Dalam kaitannya dengan kinerja mengajar, Wina Sanjaya 

(dalam Susanto, 2013, hlm. 32) mengemukakan bahwa guru adalah 

komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi 

pembelajaran. Tugasnya tidak hanya sebagai penyampai materi, melainkan 

juga sebagai motivator, administrator, fasilitator, moderator, bahkan 

mampu dijadikan sebagai teladan yang baik bagi siswanya. 

Dalam tugasnya sebagai penyampai materi, seorang guru harus 

mampu mengemas sedemikian rupa isi dari setiap mata pelajaran yang 

ingin disampaikan. Karakteristik siswa dengan pola pikir yang beragam, 

memaksa guru untuk mengeluarkan daya kreatifitasnya dengan baik. Hal 

ini menjadi menarik saat beberapa mata pelajaran yang ada di Sekolah 

Dasar diemban oleh satu guru, yaitu guru wali kelas.  

Dalam proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, tidak menutup 

kemungkinan munculnya suatu permasalahan mengenai materi yang 

disampaikan. Masalah tersebut bisa timbul dari dalam diri siswa maupun 

guru itu sendiri. Kurangnya pemahaman siswa pada materi yang 

disampaikan mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa yang dicapai. 
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Dalam kaitannya dengan masalah yang ditimbulkan oleh kurangnya 

kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, maka 

diperlukan adanya kesadaran dari setiap guru untuk mulai 

mengembangkan kreativitasnya, perbaikan tersebut bisa dimulai dari 

penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. 

Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran sangat penting, 

terutama kaitannya dengan pembelajaran matematika. Matematika yang 

sifatnya abstrak sangat cocok disandingkan dengan media yang lebih 

konkret.  

Pembelajaran matematika merupakan bidang studi yang ada di 

semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi, bahkan saat taman kanak-kanak pun, Matematika diberikan secara 

informal.  

Matematika mampu melatih kemampuan berpikir siswa, 

memberikan konstribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran Matematika, baik guru 

maupun siswa bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil yang 

maksimal apabila pembelajaran berjalan efektif. Dimana pembelajaran 

efektif itu mampu melibatkan siswa secara aktif. Adapun salah satu 

caranya adalah dengan penggunaan media. 

Menurut Depdiknas (dalam Susanto, 2013, hlm. 189), kompetensi 

atau kemampuan umum pembelajaran matematika di sekolah dasar 

diantaranya yaitu melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian beserta operasi campurannya, termasuk yang 

melibatkan pecahan. Selain yang disebutkan, masih banyak lagi 

kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Depdiknas tersebut, 

operasi hitung pembagian menjadi salah satu keterampilan yang harus 

diajarkan kepada siswa. Adapun operasi pembagian merupakan salah satu 
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materi yang membutuhkan peran  media untuk memperjelas 

penyampaiannya. Tanpa penggunaan media siswa akan mengalami 

kesulitan dalam mencerna materi tersebut.  

Berdasarkan studi awal yang dilakukan di kelas II B SD Negeri 

Umbul Tengah 1. Dari jumlah 41 siswa hanya 12 orang yang dinyatakan 

lulus dengan menjawab benar 5 sampai 7 soal dari jumlah 8 soal yang 

diberikan. Hal ini pun menjadi serius ketika tidak ada satu pun siswa yang 

mampu menyelesaikan semua soal dengan benar. Adapun sisanya terlihat 

masih belum memahami apa itu operasi pembagian, hal ini didasarkan 

pada cara pengerjaan para siswa yang disamakan dengan operasi 

pengurangan. konsep dari pembagian memanglah pengurangan yang 

berulang, hanya saja dalam hal ini siswa tidak mengulang pengurangan 

tersebut sehingga hasilnya salah, dan menyebabkan rendahnya hasil 

belajar siswa. Padahal Kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai 

siswa sebesar 64. 

Penyebab umum yang biasanya menjadi penyebab adalah pada 

umumnya guru mengajarkan Matematika dengan menerangkan konsep 

dan operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta meminta 

siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah 

diterangkan guru. Model ini menekankan pada menghafal konsep dan 

prosedur matematika guna menyelesaikan soal. Menurut Fruedhental 

model pembelajaran ini disebut model mekanistik (dalam Sundayana, 

2013, hlm. 24). 

Adapun alasan lainnya adalah guru masih belum mampu 

menguraikan konsep abstrak menjadi lebih konkret untuk disampaikan 

kepada siswa, penyebabnya diprediksi karena guru tidak menggunakan 

media saat pembelajaran berlangsung. Padahal peran media sangatlah 

penting untuk menanamkan konsep awal pada siswa.  

Menurut Bruner (dalam Suyono & Hariyanto, 2014, hlm. 89), 

seiring dengan terjadinya pertumbuhan kognitif, para pembelajar harus 
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melalui tiga tahapan pembelajaran. Tiga tahapan perkembangan intelektual 

itu meliputi; (1) enaktif (enactive), seseorang belajar tentang dunia melalui 

respon atau aksi-aksi terhadap suatu objek. (2) ikonik (iconic), 

pembelajaran terjadi melalui penggunaan model dan gambar-gambar dan 

visualisasi verbal. (3) simbolik, siswa sudah mampu menggambarkan 

kapasitas berpikir dalam istilah-istilah abstrak. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk tahap awal 

pembelajaran perlu adanya media konkret sebagai upaya untuk membantu 

pemahaman siswa dan meningkatkan hasil belajarnya. Adapun fungsi 

media dalam pembelajaran di antaranya bisa membantu memperjelas 

pesan abstrak yang disampaikan, memusatkan perhatian siswa, 

memotivasi siswa untuk lebih gairah dalam belajar, pembelajaran menjadi 

lebih menarik, dan pembelajaran juga bisa lebih interaktif.  

Berkaitan dengan pemilihan bahan ajar menurut Depdiknas (dalam 

Prastowo, 2011, hlm. 58) ada tiga prinsip yang dapat dijadikan pedoman. 

Pertama, prinsip relevansi. Maksudnya bahan ajar yang dipilih hendaknya 

ada relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi 

dasar. Kedua, prinsip konsistensi. Maksudnya, bahan ajar yang dipilih 

memiliki nilai keajegan. Ketiga,  prinsip kecukupan. Maksudnya, ketika 

memilih bahan ajar, hendaknya dicari yang memadai untuk membantu 

siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. 

Adapun salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan 

sebagai solusi untuk operasi pembagian dalam pembelajaran matematika 

berdasarkan pedoman pemilihan media adalah mangkuk petualang. Media 

mangkuk petualang merupakan hasil penerapan dari teori belajar Bruner. 

Tahap belajar enaktif dari Bruner menjadi pemicu pembuatan media ini, 

tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami konsep matematika 

yang pada dasarnya bersifat abstrak, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu media ini juga melanjutkan 
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pemahaman anak dengan menggunakan pengurangan berulang dalam 

menyelesaikan operasi pembagian. 

Media mangkuk petualang ini diharapkan mampu membantu 

permasalahan siswa kelas II SDN Umbul Tengah 1 dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada konsep pembagian. Pemahaman pada setiap 

konsep pun menjadi pertimbangan penting untuk melanjutkan ke jenjang 

berikutnya, karena dalam pembelajaran matematika materi satu cenderung 

menguatkan materi yang lainnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti melakukan 

penelitian dengan mengambil judul: “Penggunaan Media Mangkuk 

Petualang untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Konsep 

Pembagian Bilangan Cacah (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas II SD 

Negeri Umbul Tengah 1).” 

  

B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian 

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar 

adalah agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Adapun 

salah satu keterampilan matematika yang harus dikuasai siswa menurut 

Depdiknas (dalam Susanto, 2013, hlm. 189) adalah mampu melakukan 

operasi pembagian. Menurut Heruman (2012, hlm. 26) pembagian 

merupakan lawan dari perkalian. Pembagian disebut juga pengurangan 

berulang sampai habis. Berdasarkan keterampilan-keterampilan yang 

harus dikuasai siswa tersebut, maka secara khusus tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai di sekolah dasar, sebagaimana yang disajikan oleh 

Depdiknas, beberapa diantaranya yaitu: siswa mampu memahami konsep 

matematika, menjelaskan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

tersebut. 

Namun, berdasarkan studi awal yang dilakukan di kelas II SD 

Negeri Umbul Tengah 1, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa siswa 

masih kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan 
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operasi pembagian. Bahkan rata-rata nilai siswa masih belum memenuhi 

nilai KKM sebesar 64. Adapun salah satu faktor yang menjadi penyebab 

kesulitan siswa adalah kurangnya kreativitas guru dalam penggunaan 

media dalam pembelajaran matematika, terutama operasi pembagian. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah 

yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu: pertama, proses pembelajaran 

kurang menarik sehingga siswa tidak terlibat secara aktif, kedua, 

penyampaian materi pembelajaran yang dirasa kurang memperhatikan 

perkembangan intelektual siswa, ketiga, kurangnya pemahaman mengenai 

pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran Matematika, keempat, 

rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep pembagian 

bilangan cacah, kelima, perlunya penerapan teori belajar Bruner untuk 

membantu pemahaman siswa, hal ini sesuai dengan tahap belajar dari 

konkret menuju ke abstrak, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan masalah yang ada, maka solusi yang diberikan dalam 

membantu siswa menyelesaikan operasi pembagian ini adalah dengan 

penggunaan media mangkuk petualang. Media mangkuk petualang ini 

adalah salah satu dari penerapan teori Bruner, media ini bersifat konkret 

dimana penggunaanya dapat membantu mengurai konsep abstrak 

matematika sehingga menjadi lebih konkret, terutama dalam penyelesaian 

operasi pembagian. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media mangkuk petualang dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

konsep pembagian bilangan cacah di kelas II SDN Umbul Tengah 1? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada konsep pembagian di 

kelas II SDN Umbul Tengah 1 setelah mengikuti pembelajaran 

matematika menggunakan media mangkuk petualang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada konsep pembagian bilangan cacah di kelas II SD Negeri 

Umbul Tengah 1 kecamatan Taktakan tahun pelajaran 2016/ 2017. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian yang ingin dicapai adalah: 

a. Untuk mengetahui penggunaan media mangkuk petualang dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

konsep pembagian bilangan cacah di kelas II SDN Umbul Tengah 

1 

b. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada konsep 

pembagian di kelas II SDN Umbul Tengah 1 setelah mengikuti 

pembelajaran matematika menggunakan media mangkuk petualang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan di 

bidang studi matematika khususnya pada konsep pembagian melalui 

upaya mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan media 

mangkuk petualang yang diperoleh dari hasil penerapan tahap enaktif 

dari teori Bruner. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

diantaranya bagi guru, siswa, dan peneliti itu sendiri, yaitu: 

a. Bagi guru  

1) Membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

secara lebih konkret sebelum menuju ke abstrak.  

2) Memotivasi guru untuk terus mengembangkan kreativitas diri 

dalam melakukan pembelajaran, terutama dalam penggunaan 

media. 

3) Memberikan kesadaran bagi guru untuk lebih memperhatikan 

perkembangan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi siswa 

1) Memberikan pembelajaran yang lebih menarik. 

2) Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

3) Memberikan kemudahan dalam memahami konsep matematika 

melalui media pembelajaran. 

4) Agar hasil belajar lebih meningkat. 

5) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai pertimbangan dalam memilih dan menggunakan 

media untuk membantu pemahaman konsep pembelajaran 

matematika, membantu mengkonkretkan konsep abstrak menjadi 

lebih konret, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 


