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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika merupakan bagian dari perkembangan zaman yang memiliki 

peranan sangat penting bagi kehidupan manusia. Matematika memberikan 

kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan manusia, mulai dari hal yang 

sederhana dan konkrit seperti perhitungan yang mendasar dalam kehidupan 

sehari-hari sampai bersifat abstrak dan kompleks yang dimanfaatkan dalam 

pemecahan masalah, atau bahkan untuk perkembangan dalam bidang teknik 

dan sebagainya. 

Fathani (2009:24) memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan 

yang merupakan bagian dari hidup manusia, sebagaimana dikemukakannya 

bahwa: 

Matematika  adalah angka-angka dan perhitungan yang merupakan bagian 

dari hidup manusia. Matematika menolong manusia menafsirkan secara 

eksak berbagai ide dan kesimpulan. Matematika adalah pengetahuan atau 

ilmu mengenai logika dan problem-problem numerik. Matematika 

membahas fakta-fakta dan hubungannya, serta membahas problem ruang 

dan waktu. 

Pentingnya peranan matematika bagi kehidupan manusia telah kita rasakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Peranan matematika yang sangat besar bagi 

kehidupan manusia ini juga telah disadari oleh pemerintah kita yang 

dituangkan di dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Matematika (Bahan 02 Diklat KTSP SD, 

2009:117), sebagai berikut : 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit.  Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa 

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 
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Merujuk kepada kesadaran pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan 

menteri pendidikan nasional tersebut, tentu saja hal ini sangat erat kaitannya 

dengan pembelajaran. Dimana pemerintah mengharapkan suatu pencapaian 

dari pendidikan yang diselenggarakan pemerintah tersebut. Pemerintah 

menyelenggarakan pendidikan formal melalui proses pembelajaran, dan tujuan 

dari pembelajaran tersebut digambarkan melalui hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan tujuan dari diadakannya sebuah proses 

pembelajaran. Pengertian hasil belajar menurut Slametto (Ilham, 2012) adalah 

sebagai berikut: 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi 

siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada 

jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Bloom dan kawan-kawan mengembangkan hasil belajar pada ranah 

kognitif menjadi enam kelompok, yang tersusun secara hierarkis mulai dari 

kemampuan yang paling rendah (lower order thinking) sampai kemampuan 

berfikir tingkat tinggi (higher order thinking), yaitu : 1.) knowledge, 2.) 

comprehension, 3.)  application – ketiganya termasuk lower order thinking, 

dan 4.) analysis, 5.) synthesis, dan 6.) evaluation yang termasuk dalam higher 

order thinking (Suyono dan Hariyanto, 2012:167). 

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, hasil belajar matematika ini 

masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari perolehan skor hasil belajar 

matematika siswa sekolah dasar  masih banyak yang berada di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM).  

Berikut diperoleh data mengenai skor rata-rata hasil ulangan harian siswa 

SDN Lamajang I dan Lamajang II pada mata pelajaran matematika kelas IV 

semester dua tahun pelajaran 2012/2013 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Daftar Skor Rata-Rata Ulangan Harian Matematika 

Sekolah 
Rata- rata Skor Ulangan Harian Matematika 

Kelas IV Semester 2 
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Sumber:  Daftar Ulangan Harian Matematika Siswa Kelas IV SDN Lamajang I 

dan SDN Lamajang II Tahun Pelajarn 2012/2013, dikutip 17 April 

2013 

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata perolehan skor ulangan harian siswa 

masih berada di bawah KKM . KKM mata pelajaran matematika di Gugus 

XIII Desa Lamajang adalah 62, sedangkan rata-rata skor ulangan harian siswa 

kedua sekolah di atas hanya mencapai 54, 07 dan 52, 58. Selain perolehan data 

skor hasil belajar diatas, dilakukan juga wawancara tidak terstruktur. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa ini disebabkan oleh cara 

penyampaian guru yang masih bersifat klasikal dan kurang melakukan 

inovasi, sehingga hanya siswa-siswi dengan kemampuan tinggi saja yang 

dapat menyerap materi dengan baik. Bahkan terkadang siwa-siswi dengan 

kemampuan tinggipun seringkali mengalami kesulitan. Penggunaan media dan 

alat peragapun hampir tidak pernah dilakukan, hal ini dikarenakan 

ketersediaan alat peraga yang tidak ada ditambah dengan kesibukan guru yang 

membuat mereka tidak sempat menyediakan media. (Edi Tardiman, S.Pd, 

Ketua Tim KKG Gugus XIII Desa Lamajang, Wawancara, Tanggal 17 April 

2013). 

Guru seringkali mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran 

matematika, terutama pada materi pecahan. Siswa sulit sekali memahami 

konsep pengurangan dan penjumlahan pecahan sehingga mereka tampak 

kebingungan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

dalam bentuk soal cerita. Selain itupun guru seringkali kebingungan dalam 

menentukan metode yang tepat untuk membelajarkan materi pecahan tersebut 

agar siswa lebih mudah memahaminya. (Wawang Kartiwi, S.Pd.SD, Guru 

Kelas IV SDN Lamajang I, Wawancara, Tanggal 17 April 2013). 

Dari hasil wawancara tidak terstruktur dengan beberapa siswa kelas IV 

sekolah-sekolah di Gugus XIII Desa Lamajang pun sebagian besar 

menyatakan bahwa materi pecahan merupakan materi yang sulit untuk 

SDN Lamajang I 54, 07 

SDN Lamajang II 52, 58 
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dipahami oleh mereka. Mereka merasa kebingungan karena menurut mereka 

kebanyakan guru langsung menjelaskan pecahan melalui bilangan sehingga 

kebanyakan siswa masih belum mengerti mengenai konsep pecahan tersebut. 

Dari uraian diatas, hasil belajar matematika siswa masih rendah. Siswa 

kesulitan memahami materi, terutama pada materi pecahan. Sebagian besar 

siswa hanya mampu melakukan operasi pecahan melalui bentuk bilangan 

tanpa memahaminya, sehingga ketika dihadapkan kepada penyelesaian 

masalah berupa soal cerita atau ilustrasi mereka merasa kesulitan.  

Penyebabnya guru masih menggunakan metode pembelajaran yang 

klasikal dengan menjelaskan pecahan secara langsung berbentuk bilangan 

tanpa menerapkan konsepnya terlebih dahulu. Selain itu, hampir tidak 

pernahnya guru menggunakan alat peraga dalam pembelajaran mata pelajaran 

matematika khususnya pada materi pecahan. 

Tentunya hal ini sangat mendasar, penyampaian pembelajaran matematika 

secara langsung berupa bilangan kepada siswa akan menjadi sesuatu yang 

bersifat abstrak ketika diterima oleh siswa, ditambah dengan tidak adanya 

penggunaan alat peraga didalamnya akan semakin membuat siswa kesulitan 

dalam memahami materi. 

Usia siswa sekolah dasar pada umumnya berkisar atara tujuh tahun sampai 

12 tahun. Piaget (Heruman, 2012:1), mengemukakan bahwa „…usia 6-12 

tahun berada pada fase operasional konkret, kemampuan yang muncul pada 

fase ini adalah kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan 

kaidah-kaidah logika meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat 

konkret.‟ 

Sejalan dengan pemikiran Piaget diatas, maka pengemasan materi yang 

lebih konkret untuk disampaikan kepada siswa dalam pembelajaran dirasakan 

sangat penting agar siswa lebih mudah memahami materi. Telah banyak 

tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar mengenai konsep 

pengoperasian pecahan, seperti : (1) Penerapan Pendekatan Matematika 

Realistik Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pada 

Bilangan Pecahan (Ramdaniah, 2013); (2) Meningkatkan hasil belajar dengan 
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menggunakan pendekatan CTL pada pembelajaran matematika konsep 

pecahan (Fauziyah, 2012); (3) Meningkatkan pemahaman siswa tentang 

konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan melalui pemanfaatan 

alat peraga dan lembar kerja siswa (Awairaro, 2011). 

Penggunaan alat peraga dirasa sebagai alternatif solusi yang cukup tepat 

agar dapat membuat penyampaian materi kepada siswa lebih konkrit sehingga 

siswa lebih mudah memahami materi. Seperti yang tercantum dalam Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(Bahan 02 Diklat KTSP SD, 2009:118), untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan tekologi informasi dan 

komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainya. 

Alat peraga disini dimaksudkan berupa media untuk mendukung proses 

pembelajaran. Dalam permasalahan yang ditemukan dari beberapa data diatas, 

dimana permasalahan berfokus pada materi pecahan. Media yang dirasa paling 

efektif dan efisien adalah dengan menggunakan media manipulatif  kertas 

lipat. Penggunaan media manipulatif kertas lipat ini digunakan untuk 

membantu siswa memahami materi dengan cara menemukan langsung bentuk-

bentuk pecahan dari hasil lipatan kertas tersebut. Siswa secara mandiri 

menemukan dan membuat ilustrasi mengenai pengoperasian bilangan pecahan 

dari lipatan-lipatan kertas. 

Penggunaan media manipulatif kertas lipat dirasa tepat karena memiliki 

beberapa kelebihan, diantaranya karena mudah didapat dan siswa akan mudah 

menggunakannya. Selain itu, penggunaan media manipulatif kertas lipat ini 

telah terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa. Terbukti dari hasil 

penelitian Muflihah (2011:68) yang menyatakan bahwa “media kertas lipat 

pada operasi hitung pecahan memberikan peningkatan terhadap pemahaman 

siswa tunarungu kelas IV SDLB.” Selain itu, Nuryanti (2013:7) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa “hasil belajar siswa dengan menggunakan 

media kertas lipat pada materi menentukan pecahan sederhana meningkat.” 

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui 

apakah penggunaan media manipulatif kertas lipat pada pembelajaran materi 
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operasi bilangan pecahan ini dapat meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan penerapan konsep siswa Sekolah Dasar kelas IV. Oleh karena itu 

peneliti mencoba melakukan penelitian tentang “Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Operasi Bilangan Pecahan Melalui Pembelajaran 

Menggunakan Media Manipulatif”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut ini : ”Apakah terdapat perbedaan peningkatan hasil 

belajar siswa antara pembelajaran menggunakan media manipulatif dengan 

pembelajaran konvensional (tanpa menggunakan media manipulatif)?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dan perumusan masalah 

penelitian yang telah dituliskan, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis pada penelitian ini adalah  “Untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara pembelajaran menggunakan 

media manipulatif dengan pembelajaran konvensional (tanpa menggunakan 

media manipulatif)”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila hasil dari penelitian ini menunjukan pembelajaran menggunakan 

media manipulatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa  pada materi operasi 

bilangan pecahan diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi siswa 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan media manipulatif 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi 

bilangan pecahan. 
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2. Bagi guru 

Penggunaan media manipulatif ini dapat menjadi alternatif media 

pembelajaran dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa  pada materi operasi bilangan pecahan. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah dapat merekomendasikan penggunaan media manipulatif sebagai 

salah satu alternatif pilihan media pembelajaran pada materi yang lain atau 

bahkan pada mata pelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Media manipulatif  

Media manipulatif adalah media pembelajaran atau alat bantu yang 

berperan sebagai alat peraga yang dapat dimanipulasi, dirubah dan dibuat 

sendiri untuk membantu siswa memahami materi. Media manipulatif 

dalam penelitian ini berupa media kertas lipat, yaitu berupa sebuah kertas 

yang dilipat-lipat untuk mengilustrasikan konsep operasi bilangan pecahan 

yang dilakukan oleh siswa sehingga siswa lebih mudah memahami materi. 

2. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini berupa kemampuan 

kognitif siswa pada materi operasi bilangan pecahan, pemahaman 

(comprehension) dan penerapan konsep (application). Hasil belajar ini 

ditunjukan oleh skor hasil tes setelah mengikuti pembelajaran. 

3. Operasi bilangan pecahan 

Bilangan pecahan merupakan bilangan yang menunjukan bagian dari 

sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini operasi pecahan berupa materi 

operasi pecahan di kelas IV SD, yaitu mengenai penjumlahan dan 

pengurangan pecahan berpenyebut sama dan pecahan berpenyebut tidak 

sama serta penggunaannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan pecahan. 
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4. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang lebih mengedepankan penyampaian materi secara 

verbal dengan metode ceramah dan tanya jawab tanpa menggunakan 

media manipulatif. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

1. Bab I, berupa pendahuluan yang berisikan mengenai: (1) latar belakang 

penelitian dan temuan masalah di lapangan, serta studi literatur mengenai 

masalah dan temuan penelitian sebelumnya untuk menentukan solusi dari 

masalah; (2) identifikasi, penjabaran  dan perumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian; (3) tujuan penelitian mengenai apa yang ingin 

dicapai dari hasil penelitian; (4) manfaat penelitian mengenai manfaat 

yang diharapkan dari hasil penelitian; (5) definisi operasional berupa 

pengertian-pengertian beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian 

untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca; (6) struktur 

organisasi skripsi berupa penjelasan singkat mengenai isi skripsi. 

2. Bab II, berupa tinjauan pustaka yang berisikan mengenai: (1) kajian teori 

mengenai hasil belajar, media manipulatif, operasi bilangan pecahan dan 

penggunaan media manipulatif dalam pembelajaran operasi bilangan 

pecahan; (2) kerangka pemikiran berupa alur berfikir dan dasar pemikiran 

yang digunakan dalam merumuskan hipotesis, berisikan mengenai hakikat 

pembelajaran matematika di SD, hubungan media manipulatif dengan 

hasil belajar dan penelitian terdahulu yang relevan; (3) hipotesis penelitian 

berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diteliti. 

3. Bab III, berupa penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan 

yang mencakup: (1) desain penelitian yang digunakan; (2) populasi dan 

sampel berupa teknik pemilihan sampel dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian; (3) instrumen penelitian berupa instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data; (4) teknik pengolahan data; (5) prosedur 

penelitian berupa langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian; 
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(6) analisis data berupa langkah-langkah dalam menarik kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

4. Bab IV, berupa hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan mengenai: 

(1) hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh dari penelitian dan 

kemudian dianalisis; (2) pembahasan berupa pemaparan langkah dan hasil 

dari analisis data yang kemudian dibahas untuk menentukan jawaban dari 

perumusan masalah sebelumnya. 

5. Bab V, kesimpulan dan saran berupa penjelasan mengenai hasil dari 

penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang didapatkan berupa 

penjelasan jawaban yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang 

berkenaan dengan tujuan dan manfaat yang dikemukakan sebelumnya. 


