BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang
Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu hal yang
sangat diperhatikan di era globalisasi ini. Hal tersebut sangat menentukan nilai
jual ataupun daya saing seseorang guna mencapai kehidupan yang layak.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya adalah
melalui upaya pendidikan yaitu dengan adanya proses pembelajaran.
Fungsipembelajaransejalandengantujuanpendidikannasionalpada

UU

Sisdiknas No.20 Tahun 2003 BAB II Pasal 3:
Pendidikannasionalberfungsimengembangkankemampuandanmem
bentukwataksertaperadabanbangsa
yang
bermartabatdalamrangkamencerdaskankehidupanbangsa,
bertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidik agar menjadimanusia
yang
berimandanbertakwakepadaTuhan
Yang
MahaEsa,
berakhlakmulia,
sehat, berilmu,
cakap,
kreatif,
mandiri,
danmenjadiwarganegara yang demokratissertabertanggungjawab.
Pemerintah melalui Depdiknas merekomendasikan matematika sebagai
salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan bagi siswa Sekolah Dasar
sampai siswa Sekolah Menengah Atas. Pemahaman matematika perlu
diberikan kepada siswa khususnya siswa sekolah dasar guna membekali
mereka dengan kemampuan berfikir logis, analisis, sistematis, kritis dan
kreatif serta kemampuan bekerjasama (Depdiknas 2006).Di Sekolah Dasar
sendiri materi matematika tersebut meliputi konsep geometri, bilangan dan
pengolahan data.
Penggunaan media pembelajaran menjadi suatu hal yang pentingdalam
proses pembelajaran terutama ditingkat sekolah dasar. Siswa sekolah dasar
yang rata-rata berada pada rentang usia 7-11 tahun pada umumnya lebih dapat
memahami suatu konsep jika konsep tersebut disajikan terlebih dahulu melalui
benda-benda konkrit atau benda nyata yang dapat mereka lihat secara
langsung. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Piaget bahwa
1

Sandry Adhitya, 2013
PERBEDAAN PENINGKATAN HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN VARIASI MEDIA PADA OPERASI
PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BILANGAN BULAT
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

seorang siswa sekolah dasar pada umumnya berada pada tahapan operasional
konkret. Artinya untuk memahami sebuah konsep siswa masih harus diberikan
kegiatan yang berkaitan langsung dengan berbagai benda atau media juga
kegiatan nyata yang dapat mereka pahami. Sehingga penggunaan media
pembelajaran dianggap sangat cocok dalam membelajarkan siswa khususnya
mengenai konsep operasi hitung bilangan bulat.
Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi
antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan
efisien.Penggunaan media pembelajaran menjadi salah satu tuntutan bagi para
guru agar hasil dari pembelajaran menjadi lebih maksimal. Menurut
Dananjaya (2010: 18) dalam bukunya Media Pembelajaran Aktif menyatakan
bahwa “Guru-guru dituntut kreatif menemukan dan menciptakan macammacam

media”.

Pemakaian

media

pembelajarandalam

belajarmengajardapatmembangkitkankeinginandanminat

yang

proses
baru,

membangkitkanmotivasidanrangsangankegiatanbelajardanbahkanmembawape
ngaruh

–

pengaruhpsikologiterhadapsiswa.

Selainmembangkitkanmotivasidanminatsiswa,

media

pembelajaranjugadapatmembantusiswameningkatkanpemahaman, menyajikan
data

denganmenarikdanterpercaya,

danmemadatkaninformasi.Selain

memudahkanpenafsiran
itujugadenganpenggunaan

pembelajarandapatmeningkatkansuasanabelajar

data,
media
yang

lebihhidupdaninteraksiantara guru dengansiswapun menjadilebihbaik.
Materi bilangan bulat mencakup beberapa konsep operasi hitung
diantaranya adalah konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat
khususnya bagi siswa kelas IV. Sampai saat ini materi tersebut masih
dianggap sulit untuk dipahami oleh sebagian besar siswa, hal ini berdasarkan
hasil tes siswa dan hasil wawancara terhadap beberapa orang guru yang
menjadi guru kelas IV.Dari hasil observasi dapat dirumuskan beberapa
kesulitan yang dialami oleh siswa, diantaranya

siswa sulit membedakan

bilangan cacah dengan bilangan bulat dan siswa belum memahami bilangan
bulat positif dan bilangan bulat negatif sehingga materi tersebut sulit
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dipahami. Beberapa penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan guru dalam
pembelajarannya masih belum memaksimalkan peranan atau penggunaan
media pembelajaran dan cenderung memberikan rumus yang bersifat ingatan
saja tanpa siswa ketahui pemerolehan dari rumus-rumus yang mereka pelajari
tersebut. Dalam penelitian ini pembelajaran yang tanpa variasi mediadisebut
sebagai pembelajaran konvensional.Salah satu alternatif dari penyelesaian
masalah ini adalah guru harus menggunakan berbagai media dalam
pembelajarannya sehingga siswa lebih mudah memahami berbagai konsep
yang diajarkan. Beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan dalam
pembelajaran operasi hitung bilangan bulat adalah Pita garis bilangan,
Kancing berwarna danMedia interaktif audiovisual.

B. RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakang

yang

telahdipaparkan

di

atasdapatdibuatsuaturumusanmasalahyaitu:
1. Adakah perbedaan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan
variasi

media

pembelajaran

mengenai

operasi

penjumlahan

dan

pengurangan bilangan bulat di kelas IV semester 2?
2. Adakah perbedaan sikap belajar siswa dengan menggunakan variasi media
pembelajaran mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan
bulat di kelas IV semester 2?

C. TujuanPenelitian
Tujuan penelitian merupakan hal yang ingin diketahui atau informasi yang
ingin diperoleh dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian erat kaitannya
dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian tersebut.
Rumusan masalah akan mengarahkan kemana tujuan penelitian itu berjalan.
Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya
dapat dipaparkan beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

Sandry Adhitya, 2013
PERBEDAAN PENINGKATAN HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN VARIASI MEDIA PADA OPERASI
PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BILANGAN BULAT
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4

1. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar siswa dengan
menggunakan variasi media pembelajaran mengenai operasi penjumlahan
dan pengurangan bilangan bulat di kelas IV semester 2.
2. Untuk mengetahui perbedaan sikap belajar siswa dengan menggunakan
variasi

media

pembelajaran

mengenai

operasi

penjumlahan

dan

pengurangan bilangan bulat di kelas IV semester 2.

D. ManfaatPenelitian
Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikanbanyakmanfaat,
khususnyabagipenulisdanumumnyabagisemuapihak yang terkait.
1. Bagi Guru
a. Masukanbagi

guru

gunameningkatkankualitaspembelajarankhususnyamengenaikonsepope
rasihitungbilanganbulat.
b. Menambahwawasantentangkesulitan

yang

dihadapianakdalampembelajaranoperasihitungbilanganbulatdandapatm
emberikansolusibagipermasalahan yang dihadapianaktersebut.
c. Meningkatkanprofesionalisme

guru

dalamhalmemberikanlayanannyaterhadappesertadidik.
2. BagiSiswa
a. Meningkatkanprestasibelajarsiswadalampembelajaranmatematika
b. Menigkatkanmotivasibelajarsiswadalambelajarmatematika
c. Supayasiswaberpartisipasiaktifdalampembelajaran
d. Hasilpembelajarannyadapatdimanfaatkanuntukmenyelesaikanpermasal
ahan yang dihadapisiswadalamkesehariannya.
3. BagiSekolah
a. Denganmeningkatnyahasilbelajarsiswadanmeningkatnyakemampuan
guru,
dapatsecaralangsungikutmeningkatkanprestasisekolahpadaumumnya.
b. Mendapatkantambahanberbagai

media

pembelajaran

kemungkinan media tersebutbenar-benarbarubagisekolahtersebut.
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c. Adanyakontribusitambahangunapeningkatankualitaspembelajaranmate
matika.
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