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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bagian integral dalam kehidupan 

manusia. Di era globalisasi ini pendidikan semakin berkembang dari waktu 

ke waktu. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

memajukan dan mencerdaskan seluruh anak bangsa. Melalui  pendidikan 

seseorang akan memperoleh banyak pengalaman dan lingkungan belajar 

dalam kehidupannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 

menyatakan bahwa: 

“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, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”. 

 

Berdasarkan Undang-Undang tentang pendidikan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

kehidupan manusia. Guru sebagai seorang pendidik dituntut untuk 

profesional, menguasai segala kemampuan dan ketrampilan terutama unsur-

unsur yang mendukung dalam pembelajaran agar mampu menyampaikan 

bahan pembelajaran dengan baik dan bermakna kepada siswa. Akan tetapi, 

sekarang ini banyak guru yang tidak serius dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran tidak bisa dicapai dengan 

maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya keberhasilan 

pada belajar mengajar antara lain: guru masih menggunakan metode yang 

tradisional, guru kurang memanfaatkan media pembelajaran dengan baik, 

guru jarang menggunakan alat peraga dalam pembelajaran karena harus 

membuat terlebih dahulu dan membutuhkan modal, sehingga motivasi belajar 

serta minat siswa dalam pembelajaran matematikapun ikut menurun. Siswa 
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akan mudah memahami suatu pembelajaran ketika ia memiliki pengalaman 

yang baru bagi dirinya. Akan tetapi, apabila ia tidak mendapatkannya maka 

mereka akan kesulitan dalam memahami suatu materi pelajaran karena 

mereka sudah tidak tertarik terlebih dahulu dengan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, sampai sekarang ini 

matematika masih sering dianggap sulit oleh siswa. Hal ini disebabkan 

mereka mengalami kesulitan-kesulitan seperti kesulitan dalam memahami 

materi, kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika, pembelajaran 

yang membosankan. Oleh karena itu, guru sebagai pendidikan harus mampu 

menarik perhatian siswa dan memotivasi mereka untuk belajar sehingga akan 

memudahkan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta terutama kelas V jarang sekali menggunakan 

alat peraga edukatif terutama dalam proses pembelajaran matematika, guru 

lebih sering menggunakan media papan tulis sebagai media untuk 

menyampaikan suatu materi pembelajaran. Namun, ada beberapa alat peraga 

edukatif yang juga pernah digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

matematika yaitu seperti dakon matematika dan dekak FPB dan KPK. Akan 

tetapi, berdasarkan penggunaan alat peraga edukatif tersebut hasil belajar 

siswa belum mampu untuk ditingkatkan, ini terbukti dengan hasil belajar 

siswa yang rendah. Hal ini disebabkan karena siswa kesulitan dalam 

mengoperasikan alat peraga tersebut sehingga mereka cenderung malas untuk 

mencoba dan menggunakannnya untuk memecahkan persoalan dalam 

matematika. Dari beberapa permasalahan tersebut penerapan media 

pembelajaran tepatnya alat peraga yang kreatif dan inovatif sangat diperlukan 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada pembelajaran 

matematika. Penerapan alat peraga diharapkan siswa dapat terlibat langsung 

dan berperan aktif dalam mendemonstrasikan suatu materi pada pembelajaran 

matematika. Selain itu, penerapan alat peraga juga dapat meningkatnya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, sehingga membuat pembelajaran 
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lebih bermakna dan berarti dalam kehidupan siswa dan menjadi pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menerapkan alat 

peraga edukatif (APE) Magic Box untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam 

belajar serta memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran 

khususnya pembelajaran matematika sehingga akan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Alat peraga edukatif magic box adalah Alat peraga yang 

dirancang khusus untuk membantu siswa dalam memahami materi khusunya 

FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) dan KPK (Kelipatan Persekutuan 

Terkecil)  dalam pembelajaran matematika. Dalam penerapan alat peraga 

edukatif ini, siswa diajak untuk untuk turut serta dalam semua proses 

pembelajaran, sehingga siswa dapat terlibat aktif dan memperoleh 

pengalaman belajar yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dicapai dengan optimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Penggunaan Alat Peraga Edukatif Magic Box 

dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 

2017”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan alat peraga edukatif magic box dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 16 

Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 2017? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat peraga edukatif 

magic box dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 2017? 
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3. Adakah peningkatan hasil belajar matematika dengan  menggunakan alat 

peraga edukatif magic box dalam pembelajaran matematika pada siswa 

kelas V SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan alat peraga edukatif magic box dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 16 

Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 2017. 

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat peraga 

edukatif magic box dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 2017. 

3. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan  menggunakan alat 

peraga edukatif magic box dalam pembelajaran matematika pada siswa 

kelas V SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat 

sebagai sarana untuk mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang 

mata pelajaran matematika. Selain itu, hasil penelitian ini akan 

bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam 

pembelajaran matematika. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan dorongan kepada sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah dengan memotivasi guru agar 

menerapkan alat peraga edukatif untuk membantu dalam proses 

pembelajaran di kelas khususnya pada pembelajaran matematika. 
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b. Bagi Guru 

Memberikan solusi dan mempermudah guru dalam 

menyampaikan suatu pembelajaran. Selain itu, memberikan 

pengetahuan dan wawasan kepada guru dalam menerapkan alat 

peraga edukatif khususnya pada pembelajaran matematika sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta. 

c. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi 

siswa dan memudahkan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru serta  memotivasi siswa 

untuk giat dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


