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BABBIB

PENDAHULUANB

A. LatarBBelakangB

Pendidikan merupakan bagian sangat penting dalam kehidupan dan tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik dari kehidupan seseorang, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sejarah peradaban manusia telah 

membuktikan bahwa hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak 

menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya 

baik secara personal maupun kelompok sehingga pendidikan menjadi sesuatu 

yang mutlak yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh manusia. Pendidikan 

saat ini telah menjadi suatu sistem yang dapat meningkatkan taraf dan kualitas 

hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik pada aspek agama,  ekonomi, 

sosial dan budaya. 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan 

generasi-generasi yang akan melanjutkan keberlangsungan kehidupan suatu 

bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar masa depan bangsa 

dan negara ini siap dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi keadaannya oleh 

generasi penerus yang akan datang. Upaya serius yang telah dilakukan oleh 

negara ini adalah dengan melaksanakan pendidikan secara baik, terencana, 

terkoordinir dan berkesinambungan serta berpijak pada suatu paradigma yang 
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dikehendaki dari dilaksanakannya pendidikan itu, yakni mewujudkan generasi 

yang berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi. 

Lembaga Pendidikan Nasional juga telah merancang dan melaksanakan 

berbagai program yang dapat mengembangkan potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  

mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta betanggung jawab. Harapan tersebut telah diupayakan untuk 

segera diwujudkan oleh negara ini dengan disusunnya Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut:: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
1
 

 

Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaran pendidikan tersebut adalah 

dapat melahirkan generasi-generasi yang memiliki kompetensi yang berkualitas 

dan dapat berguna bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh 

karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan sosok-sosok pendidik 

yang mempunyai kompetensi, kualifikasi dan dedikasi yang tinggi. Pihak sekolah 

dituntut agar mampu memberikan pengetahuan yang jelas tentang bagaimana 

pendidik menjadi sosok yang mempunyai nilai sikap yang baik dan dapat 

dijadikan figur bagi semua siswa serta komponen dalam pendidikan juga harus 
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mengalami peningkatan baik komponen kemampuan pendidik dalam proses 

pembelajaran maupun komponen administrasi yaitu kurikulum yang menjadi arah 

tujuan dari pendidikan itu sendiri juga harus sesuai dengan situasi kondisi dan 

tuntutan kebutuhan global. 

Apabila seseorang ingin mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

maka ia  perlu menempuh jalur pendidikan. Hal tersebut dilakukan karena 

pendidikan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang 

peranannya sangat penting. Melalui proses pendidikan seorang siswa akan 

diarahkan dan dibimbing untuk mengenal dan memahami tentang banyak hal yang 

menyangkut kehidupan. Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan potensi 

tersebut ia harus mengikuti kegiatan pendidikan dalam hal ini adalah proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar 

dengan kehendakya sendiri.
2
 Pembelajaran intinya adalah perubahan, dan 

perubahan tersebut diperoleh melalui aktivitas merespon terhadap lingkungan 

pembelajaran. Melalui pembelajaran akan terjadi proses
 
pengembangan moral 

keagamaan, aktivitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan 

pengalaman belajar.
3
  

Pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan formal dengan guru 

sebagai pemeran utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. 
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 Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 
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Pembelajaran dapat menghasilkan kegiatan belajar pada peserta didik dengan 

melalui tahapan perencanaan yang baik dan sistematis sesuai dengan tujuannya 

yakni untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses pembelajaran
4
. Guru memliki peranan penting dalam 

menentukan suasana belajar-mengajar di dalam kelas. Guru yang kompeten akan 

lebih mampu dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien di 

dalam kelas dapat membantu siswa dalam mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya. 

Pelaksanaan pembelajaran yang baik tentunya membutuhkan media 

penunjang (alat peraga) yang maksimal. Keberadaan media pembelajaran dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi ajar, karena dengan adanya alat 

bantu media akan lebih memudahkan gurur untuk memberikan pengertian dan 

pemahaman yang baik kepada siswa. Selain itu, dengan adanya media atau alat 

bantu, maka siswa akan lebih tahu secara langsung apa yang sedang atau telah 

dijelaskan oleh pendidik. 

Penggunaan media yang baik tentunya akan mempermudah guru untuk 

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran, dalam hal ini adalah dalam upaya 

pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang terdapat dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tujuan pembelajaran dikatakan 

berhasil jika siswa mampu menguasai tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di 

RPP dengan dibuktikan melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru. Oleh 
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karena itu, guru harus berupaya membantu siswa dalam memahami materi 

pembelajaran agar tujuan dari pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dapat 

tercapai. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SD Negeri 6  Wakorumba 

Selatan, peneliti menemukan adanya permasalahan-permasalahan yang dialami 

guru dalam pembelajaran Matematika khususnya pada materi bilangan pecahan. 

Hal ini didukungan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri Sulastri yang 

merupakan seorang guru Matematika di kelas III SD Negeri 6 Wakorumba 

Selatan, Beliau menyatakan bahwa: 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru biasanya melakukan 

mengevaluasi siswa pada setiap materi dan guru menyimpulkan hasil 

evaluasinya bahwa materi tersulit bagi siswanya adalah bilangan pecahan. 

Dan guru juga menemukan miskonsepsi pada siswa yakni kesalah 

pahaman siswa dalam memahami konsep bilangan pecahan. Siswa 

menganggap sesuatu yang berbentuk bulat, lingkaran atau bola adalah 

bilangan bulat yang bisa dipecah menjadi bilangan pecahan. dan beberapa 

guru sekolah dasar menyatakan mengalami kesulitan untuk mengajarkan 

bilangan pecahan.
5
 

 

Hasil wawancara tersebut memberikan penjelasan bahwa guru 

mengalami kesulitan dalam mengajarkan bilangan pecahan kepada siswa, dalam 

hal ini adalah kesulitan dalam mentransfer ilmu dan membuat siswa memahami 

tentang materi bilangan pecahan tersebut. Guru tersebut biasa melaksanakan 

kegiatan mengajar dengan menggunakan Pendekatan Realistic Mathematic atau 

pendekatan yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. 

Kesalahpahaman konsep yang terjadi pada siswa bisa dilihat ketika guru memberi 
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contoh konkret bilangan pecahan dengan 2 macam contoh. Contoh pertama adalah 

gambar pizza yang berbentuk lingkaran dan telah dipotong menjadi 2 bagian sama 

besar. Ketika siswa diberikan pertanyaan oleh guru, “satu potong pizza sama 

dengan berapa?”, maka serentak siswa menjawab setengah (
�

�
).  Namun, pada 

contoh kedua guru membawa ranting pohon kemudian memotongnya menjadi dua 

bagian sama besar dan guru kembali bertanya “satu potong ranting sama dengan 

berapa?”, maka 3 siswa menjawab setengah, 5 siswa menjawab 2 potong, 15 

siswa diam atau tidak menjawab karena bingung. Jadi, dari 31 siswa hanya 3 

siswa yang menjawab benar pada contoh kedua, 8 siswa menjawab salah.                                              

Sulitnya siswa memahami konsep bilangan pecahan disebabkan karena 

guru mengalami kesulitan untuk menentukan metode dan media yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. Biasanya guru hanya menggunakan media berupa 

spidol dan papan tulis dalam pembelajaran Matematika, sehingga siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Pahadal siswa di 

jenjang Sekolah Dasar tentunya belum bisa berpikir secara abstrak,  mereka harus 

diberi penjelasan secara konkret (nyata). Hal itulah yang membuat guru terus 

berinovasi memberi contoh-contoh konkret yang dihubungkan dengan kehidupan 

disekitarnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Piaget dalam teori kognitifnya 

bahwa “Pada anak usia Sekolah Dasar (7-8 tahun sampai 12-13 tahun) umumnya 

mengalami kesulitan dalam memahami matematika yang bersifat abstrak”.
6
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Siswa Sekolah Dasar pada umumnya untuk dapat dengan mudah 

memahami bilangan ataupun konsep-konsep yang ada pada pelajaran matematika, 

maka guru perlu menggunakan media pembelajaran berupa benda-benda yang 

konkret atau nyata. Media tersebut akan membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif 

dan efisien. Siswa juga akan lebih termotivasi untuk belajar dan memperhatikan 

penjelasan gurunya, sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran pun dapat 

tercapai. 

Selain permasalahan tersebut, peneliti juga menemukan bahwa masih 

banyak siswa yang menganggap mata pelajaran Matematika sebagai mata 

pelajaran yang sulit untuk dimengerti, akibatnya keinginan siswa untuk belajar 

Matematika pun menjadi rendah sehingga berdampak pada pencapaian hasil 

belajar siswa yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan harian 

siswa kelas III SD Negeri Wakorumba Selatan pada mata Matematika 

menunjukkan bahwa dari 11 orang siswa hanya 6 orang (54,54%) yang mencapai 

nilai KKM yang telah  ditetapkan oleh sekolah yaitu 70, sedangkan sebesar 5 

orang (45,46%) lainnya memperoleh hasil di bawah standar. 

Oleh karena itu, guru harus berupaya dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dialami oleh siswa di dalam kelas khususnya pada 

pembelajaran Matematika. Upaya tersebut harus dilakukan agar permasalahan 

yang terjadi pada siswa tidak berlangsung berlarut-larut dan dapat segera 

diselesaikan. Salah satu upaya yang dapat digunakan guru untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yakni dengan menggunakan media pembelajaran yang 
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dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya Matematika dan juga 

dapat membantu untuk mengembangkan berbagai potensi lain yang ada di dalam 

diri siswa.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan menyikapi sulitnya siswa dalam 

memahami konsep bilangan pecahan, maka diperlukan suatu media pembelajaran 

yang menarik dan bermakna agar siswa aktif ikut terlibat di dalam memahami 

materi pelajaran seperti menggunaan media buah. Media ini melibatkan langsung 

siswa dalam proses pembelajaran dan melatih kemampuan berfikir siswa. Media 

buah ini juga usangat membantu siswa dalam mempelajari konsep bilangan 

pecahan melalui bimbingan yang diberikan oleh gurunya.  

Penggunaan media buah dapat membuat guru dan siswa bersama-sama 

aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan akan terjalin komunikasi yang baik 

antar keduanya. Siswa juga akan lebih antusias dan termotivasi karena dengan 

mereka dapat mendemonstrasikan konsep bilangan pecahan melalui media buah 

sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Penggunaan media akan membantu guru dalam meningkatkan kemampuan 

memahami konsep bilangan pecahan siswa sehingga hasil belajar  siswa dapat 

tercapai secara optimal baik secara kognitif, afektif maupun psikomotor. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatan Kemampuan 

Memahami Konsep Bilangan Pecahan melalui Penggunaan Media Buah pada 

Siswa SD Negeri 6  Wakorumba Selatan”. 
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B. RumusanBMasalahB

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah 

penggunaan media buah dapat meningkatkan kemampuan memahami bilangan 

pecahan pada siswa kelas III SD Negeri 6  Wakorumba Selatan?. 

C. TujuanBPenelitianB

Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

mendeskripsikan peningkatan kemampuan memahami bilangan pecahan melalui 

penggunaan media buah pada siswa kelas III SD Negeri 6  Wakorumba Selatan. 

D. ManfaatBPenelitianB

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain: 

1. SecaraBTeoritis:B B

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan 

memahami bilangan pecahan melalui penggunaan media buah pada siswa di 

SD Negeri 6  Wakorumba Selatan 

2. SecaraBPraktis:B

a. Bagi Siswa  

Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi, 

kreativitas, keterampilan dan kerja sama dalam membangun rasa 

percaya diri sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

belajarnya. 

 


	Bab I Pendahuluan

