BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Mata pelajaran Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan

untuk berkomunikasi dengan menggunakan bilangan-bilangan dan simbol-simbol
serta ketajaman penalaran yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Matematika di sekolah
dasar mengutamakan agar siswa mengenal, memahami, serta mahir menggunakan
bilangan dalam kaitannya dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai banyak istilah mengenai
pembagian. Misalnya, jika ada seorang ibu yang menggoreng telur dadar
kemudian dibagikan kepada empat orang anaknya dengan pembagian yang sama,
maka untuk setiap anak akan mendapatkan seperempat bagian telur dadar tersebut.
Pada soal cerita di atas dapat dituliskan menjadi kalimat matematika sebagai
1

berikut, 1 : 4 atau dapat dituliskan 4. Dalam bahasa matematika bilangan
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termasuk sebagai pecahan.
Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian
Dan Pengembangan (Depdikbud, 1999) menyatakan bahwa pecahan merupakan
salah satu topik yang sulit untuk diajarkan. Kesulitan itu terlihat dari kurang
bermaknanya kegiatan pembelajaran yang di lakukan guru, dan sulitnya
pengadaan media pembelajaran. Akibatnya, guru biasaya langsung mengajarkan
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pengenalan angka, seperti pada pecahan

1
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, 1 di sebut pembilang dan 2 disebut

penyebut
Pecahan adalah suatu bilangan cacah yang digunakan untuk menyatakan
banyaknya anggota suatu himpunan, kini diperkenalkan lagi hal baru yaitu
bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda, jika benda itu
dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama (Sugiarto, 2006: 36).
Berdasarkan definisi pecahan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu
yang berhubungan dengan pembagian tidak akan terlepas dengan suatu bilangan
pecah atau juga sering kita sebut dengan nilai pecahan. Melihat pentingnya
pemahaman tentang pecahan maka pembelajaran pecahanan tersebut sudah
dijumpai mulai dari pendidikan di Sekolah Dasar. Banyak metode dan cara yang
digunakan untuk mengajarkannya, di antaranya adalah dengan menggunakan
media peraga yang berupa media visual atau alat peraga.
Melalui penggunaan media tersebut diharapkan siswa akan lebih mudah
memahami materi yang disampaikan oleh guru. Menurut Piaget perkembangan
mental anak Sekolah Dasar (SD) berada pada tingkat operasi konkret.
Pada tahap ini pekerjaan-pekerjaan logis dapat dilakukan dengan bantuan
benda-benda kongkret (Anonim, 1997: 21). Sedangkan menurut Bruner, anak usia
SD, untuk mendapatkan daya tangkap dan daya serapnya yang meliputi ingatan,
pemahaman dan penerapan, masih memerlukan mata dan tangan. Mata berfungsi
untuk mengamati, sedangkan tangan berfungsi untuk meraba. Dengan demikian
dalam pendidikan matematika dituntut adanya benda konkret yang merupakan

3

ide-ide matematika dan juga benda konkret yang dapat digunakan untuk
penerapan matematika.
Pembelajaran yang sering dilakukan guru dalam penjumlahan

dan

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama adalah dengan cara menyamakan
penyebut kedua pecahan tersebut tanpa melalui proses atau media peraga. Siswa
dipaksa untuk menerima penjelelasan guru, tanpa membuktikan atau membangun
sendiri dalam pikirannya.
Hal ini terjadi karena guru sering kali mengalami kesulitan dalam mencari
media peraga yang efektif. Selain itu kemampuan yang prasyrat yang harus
dikuasai siswa harus disiapkan terlebih dahulu penguasaan pecahan senilai dan
penjumlahan pecahan berpenyebut sama, serta penguragan pecahan berpenyebut
sama.
Siswa kelas IV-B SDN XI Lembang berjumlah 39. Pada mata pelajaran
matematika

KKM yang di tentuntakan di sekolah

adalah 60. Berdasarkan

pengamatan peneliti selama menjadi mahasiswa PLP,

51 % siswa belum

mencapai nilai KKM yang telah ditentukan dan yang sudah mencapai KKM
hanya 48%, siswa yang belum tuntas itu disebkan

karena kesulitan dalam

menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan.
Siswa sulit dalam menyelesaikan soal bilangan pecahan berpenyebut sama
maupun soal pecahan yang pecahan yang penyebutnya berbeda. Kesulitan siswa
dalam mengoperasikan pecahan memerlukan pendekatan dari guru dalam
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pembelajaran sehingga siswa terlibat secara utuh dan memahami konsep secara
utuh pula.
Dengan demikian peneliti juga merasa sangat penting untuk meningkatkan
sarana pembelajaran yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu perlu
dilakukan upaya peningkatan hasil pemahaman siswa terutama pada pokok
bahasan

penjumlahan

dan

pengurangan

pecahan.

Maka

penelitian

ini

diimplementasikan pembelajaran melalui pemanfaatan alat peraga dan Lembar
Kerja Siswa.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut:
1.

Apakah melalui pemanfaatan alat peraga dan lembar kerja dapat
meningkatkan pemahaman siswa

tentang konsep

penjumlahan dan

pengurangan pecahan pada siswa kelas IV SDN XI Lembang
2.

Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika tentang
penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan alat peraga
dan lembar kerja siswa ?
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C. Tujuan Peelitian
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang
konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui pemanfaatan alat peraga
dan lembar kerja siswa pada siswa kelas IV SDN XI Lembang Kabupaten Jawa
barat Tahun ajaran 2010/2011.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut.:
1.

Guru
Dengan melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) diharapkan guru

dapat mengetahui strategi dan pengguanaan alat peraga dalam proses
pembelajaran yang tepat demi peningkatan pembelajaran di kelas, sehingga
masalah yang dihadapi peneliti yang berhubungan dengan materi pembelajaran
siswa dapat ditingkatkan
2.

Siswa
Dengan adanya penelitian tindakan kelas diharapkan siswa lebih mudah

dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga
prestasi dan aktifitas belajar siswa lebih meningkat. Siswa dapat mengembangkan
kemampuan memecahkan masalah, komunikasi dan kerjasama serta berfikir kritis.
3.

Sekolah
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan

dalam usaha perbaikan proses pembelajaran bagi siswa, guru, maupun sekolah
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yang bersangkutan, sehingga mutu pendidikan di SDN XI Lembang dapat
meningkat

E. Penjelas Istila
Penggunaan istilah dalam judul penelitian ini ditunjukan agar tidak terjadi
salah tafsir dalam memberi gambaran yang lebih jelas terhadap objek-objek
penelitian.

1. Pemahaman
Pemahaman adalah kemampuan siswa untuk dapat mengerti apa yang
telah diajarkan oleh guru. Pemahaman merupakan hasil dari proses pembelajaran.
Pemahaman suatu konsep dilakukan denngan cara pemberian contoh-contoh yang
dapat diterima kebenarannya secara intuitif, artinya siswa dapat menerima
kebenaran itu dengan pemikiran yang sejalan dengan pengalaman yang dimiliki.
Untuk mengathui tingkat keberhasilan siswa berupa pemahan dapat
dilakukan dengan evaluasi dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan membuat
penilian,berkenaan dengan sebuah ide, kerasi dan cara. Evaluasi dapat memandu
seseorang untuk mendapatkan pengetahuan baru,pemahaman yang lebih baik.
Sedangkan penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui perubahan
prilaku yang terjadi pada diri siswa dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan
pengajaran yang dimaksudkan.
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2. Bilangan pecahan
Bilangan pecahan merupakan bilangan rasional yang bukan bilangan bulat (siti
syarifah,2010:4)dalam penelitian ini yang di maksud bilangan pecahan adalah
𝑎

bilangan yang dinyatakan dalam bentuk𝑏 , a disebut pembilang dan b disebut
penyebut .
3.

Alat Peraga
Alat perga merupakan media pembelajaran yang memuat ciri-ciri dari

konsep yang dipelajari. Alat peraga ini digunakan untuk memperagakan fakta dan
konsep tertentu agar tampak lebih kongkrit(Siti Syarifah :2010). Dalam penelitian
ini yang dimaksud dengan alat perga adalah bilangan pecah. Bilangan pecah ini
terbuat dari sterofon yang berbentuk persegi yang dapat disatuhkan dan di pecahpecah untuk melambang nilai pecahan, serta penggunaan kertas lipat dan kertas
hvs untuk menjelaskan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama
dan berpenyebut bedah.
4.

Lembar Kerja Siswa
Lembar Kerja Siswa adalah duplikat yang dibagikan kepada siswa di satu

kelas untuk melakukan program kerja dalam kegiatan belajar mengajar. Lembar
kerja siswa yang digunakan berbentuk tes pada setiap pertemuan.
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F. Hipotesis Tindakan
Dengan pemanfaatan alat peraga dan lembar kerja siswa diharapkan akan
meningkatkan Pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan pada
siswa kelas IV SDN XI Lembang dalam pembelajaran matematika khusunya pada
konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan.

G. Metode Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, peneliti menggunakan metode penelitian
tindakan kelas (Classroom Actions Research).Kasbolah (dalam huri,1998 : 14-15)
menyatakan bahwa, penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan dalam
bidang pendidikan yang dilaksanakan dalamkawasan kelas dengan tujuan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini sesuai
dengan kegiatan belajar mengajar.
Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pendapat bahwa penelitian
tindakan kelas mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki
dan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di kelas
dengan melibatkan berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil pengajaran
yang terjadi pada siswa (Hopkins dalam Mujaranah, 2008: 19).
Adapun alasan peneliti menggunakan maetode ini karena penelitian
tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan mutu pembelajaran yang bersifat individual dan luwes. Guru
sebagai peneliti harus memahami benar permasalahan yang dihadapi.
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Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana agar siswa paham
tentang konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan
pemanfaatan alat peraga dan lembar kerja siswa. Penelitian tindakan

ini

merupakan suatu bentuk penelitian dengan melakukan tindakan-tindakan yang
tepat dan dilaksanakan secara kolaboratif. Tujuan dalam penelitian adalah
perubahan, perbaikan dan peningkatan pemahaman siswa tentang penjumlahan
dan pengurangan pecahan dalam proses belajar mengajar di kelas IV SDN XI
Lembang.

H. Subjek penelitian
Pada tindakan kelas ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas
IV SDN XI Lembang Kabupaten Bandung Barat Tahun Ajaran 2010/2011.

