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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara sistematis oleh 

seseorang untuk mengajar dan mendidik peserta didik agar mempunyai sifat dan 

perilaku yang baik dan berkualitas. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS bab 1 pasal 1 (Kemendikbud, 2003: 1) 

“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”. 

 

Hal ini senada dengan pendapat Suryosubroto (2010: 2) menyatakan bahwa 

“pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan 

hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat, 

dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai”. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan memegang peran 

penting dalam  kehidupan dan kelangsungan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Tanpa  pendidikan bangsa dan  negara menjadi lemah dan tidak akan maju. 

Usaha yang dilakukan untuk menjadi negara maju dan kuat harus diwujudkan 

dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. 

Langkah awal dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah melalui pendidikan dasar yang dimulai dari jenjang sekolah dasar (SD) 

karena pendidikan SD merupakan pendidikan utama sebelum memasuki jenjang 

pendidikan selanjutnya. Salah satu cara meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan adalah dengan memperbaiki proses pembelajaran. Memperbaiki 

proses pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar. Guru perlu 

mennumbuhkan motivasi belajar siswa dan menfasilitasi untuk memperoleh hasil 

belajar yang optimal demi terciptanya suatu tujuan tertentu (Idzhar, 2016 : 227) . 

Salah satu mata pelajaran yang diteliti dalam penelitian ini adalah mata pelajaran 

matematika. 
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Matematika merupakan ilmu yang penting bagi kehidupan. Matematika 

sebagai ilmu dasar, saat ini telah berkembang dengan pesat, baik dalam materi 

maupun kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling sederhana 

kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti siswa 

membeli sebuah barang. Ketika siswa membeli barang, siswa tersebut 

mengeluarkan sejumlah uang yang dimilikinya untuk medapatkan barang yang 

diinginkan. Kegiatan tersebut telah menunjukan proses pengurangan yaitu jumlah 

uang yang dimiliki siswa berkurang. Melihat pentingnya matematika dan 

peranannya dalam menghadapi kehidupan dan kemajuan IPTEKS serta 

persaingan global maka peningkatan mutu pembelajaran matematika di semua 

jenis dan jenjang pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan 

(Hasratuddin, 2009: 135). Hal ini selaras dengan Permendiknas No 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi yang terdapat di lampiran menyatakan bahwa untuk 

menguasai dan menciptkan teknologi dimasa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini, pada jenjang Sekolah Dasar siswa dibekali 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif (BSNP, 

2006: 147). Pada kenyataannya di lapangan guru masih kurang dalam 

mengembangkan kreativitasnya dalam pemilihan media pembelajaran. Hal 

tersebut dapat membuat siswa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, 

karena guru kurang bervariasi dalam memilih media pembelajaran dan kurang 

memperhatikan kebutuhan siswa.  

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor 

internal dan faktor eksternal. Suryabrata dalam Aquami (2015: 46) menyatakan 

bahwa faktor internal seperti, kemampuan yang dimiliki (inteligensi), motivasi 

belajar, minat, perhatian, persepsi, sikap dan kebiasaan belajar serta ketekunan, 

sedangkan yang bersifat eksternal seperti faktor lingkungan dan instrumental. 

Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut harus diperhatikan agar dalam proses 

pembelajaran dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran maksimal jika faktor dari dalam 

diri siswa dan dari luar siswa difasilitasi dengan baik. Tujuan utama 

pembelajaran yaitu siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan 
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yang ditetapkan. Salah satu faktor dari luar yang sangat mempengaruhi hasil 

belajar siswa yaitu guru.  Seorang guru dituntut untuk menyusun rencana 

pembelajaran yang inovatif agar tidak monoton dan siswa tidak bosan. Guru 

harus memiliki keterampilan dalam memilih media dan menggunakannya. 

Penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi kualitas pembelajaran yang 

muaranya akan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa (Setyandari, 

2015: 46). Pada kenyataannya di lapangan guru masih kurang dalam 

mengembangkan kreativitasnya dalam pemilihan media pembelajaran. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Menurut Stone et al 

dalam Xiong, Haiyan, & Suzanne (2014: 2) three important categories of 

learning outcomes documented in educating for expertise are procedural 

knowledge, intellectual skills, and attitudes. Pendapat tersebut menjelaskan 

bahwa terdapat tiga kategori penting hasil belajar yang harus dicapai dalam 

mendidik keahlian siswa yaitu pengetahuan prosedural, keterampilan intelektual 

dan sikap. Penguatan ketiga kategori tersebut dapat dikuatkan melalui 

penggunaan media pembelajaran. 

Oleh karena itu guru hendaknya mengintegrasikan perkembangan ke dalam 

pembelajaran matematika. Padahal matematika dianggap sebagai mata pelajaran 

yang sulit bagi sebagian siswa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang 

menghambat pembelajaran matematika. Hal ini merupakan tantangan bagi guru 

untuk mencari solusi agar dapat menghapuskan citra matematika yang terkesan 

seram menjadi menyenangkan. Guru harus membuat pembelajaran matematika 

menjadi mudah dan bermakna. Selain itu konsep-konsep dalam matematika 

dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta 

didik. sehingga hal tersebut harus dikonkritkan atau disederhanakan melalui 

pemanfaatan media pembelajaran.  

Menurut Ramlah (2015: 222) usia siswa sekolah dasar berada dalam tahap 

operasional konkrit yaitu usia 7-12 tahun. Pada tahap ini siswa berpikir logis 

dengan bantuan benda-benda konkrit, artinya siswa dapat mengerti jika dibantu 

dengan gambar atau benda-benda konkrit. Sehingga dalam pembelajaran  di 

sekolah dasar, siswa membutuhkan benda-benda konkrit untuk mengidentifikasi 
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konsep-konsep abstrak. Pada pembelajaran matematika siswa memerlukan media 

untuk memperjelas konsep-konsep abstrak tersebut. Oleh karena itu, guru harus 

selektif dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran matematika agar 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terdapat banyak media dalam 

pembelajaran  matematika seperti misalnya puzzle, ular tangga, papan berpaku, 

kartu bilangan, corong berhitung, manik-manik, dan sempoa. 

Berdasarkan hasil observasi di SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta 

kelas II, dalam proses pembelajaran guru lebih sering menggunakan media LCD 

dalam penyampaian materi. Penggunaan media LCD kurang melibatkan siswa 

dalam pembelajaran secara langsung sehingga siswa merasa bosan dan lebih 

pasif dalam pembelajaran. Hal ini berdampak buruk terhadap hasil belajar siswa 

rendah yang 65% dari jumlah siswa belum mencapai KKM sebesar 70. Oleh 

karena itu diperlukan media yang dapat mengatasi masalah tersebut. Pada 

pembelajaran matematika materi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian (operasi hitung) yang menuntut siswa untuk berlatih dalam 

belajarnya. Apabila menggunakan LCD siswa hanya melihat dan mendengarkan 

tanpa bisa ikut praktik dalam berlatih. Operasi hitung di kelas rendah harus 

ditanamkan kepada siswa dengan benar, karena di kelas II terutama materi 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan menjadi konsep dasar yang 

digunakan untuk mempelajari matematika ditingkat berikutnya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sundayana (2014: 29) media sangat berperan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, dengan menggunaan media pembelajaran 

kosep dan simbol matematika yang bersifat abstrak menjadi konkret. Sehingga 

dapat memberikan pengenalan konsep dan simbol matematika sejak dini, sesuai 

dengan taraf pikir dan karakteristik siswa.  

Inovasi guru dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan. Inovasi 

untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep matematika. Salah satu 

inovasi yang dapat dilakukan oleh guru adalah pemilihan media pembelajaran 

bervariasi yang disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa. Pemilihan 

media yang tepat dengan materi pembelajaran akan menarik minat siswa untuk 

belajar dan tidak membuat siswa cepat jenuh dalam proses pembelajaran, 
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sehingga menciptakan suatu iklim pembelajaran yang bermakna (Siswanto, 2016: 

11) . Pemilihan media yang tepat menjadi alternatif yang dapat  memecahkan 

masalah tersebut. Pada pembelajaran ini media yang dipilih  adalah 

menggunakan media corong berhitung dan media sempoa.  

Menurut Kusriani (2017: 5) media corong berhitung adalah sebuah alat 

peraga matematika yang digunakan dalam menjelaskan materi operasi hitung dari 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian yang bertujuan untuk 

mengingkatkan hasil belajar siswa yang terbuat dari botol air mineral dan kayu. 

Sedangkan media sempoa adalah sebuah alat hitung yang terbuat dari kayu yang 

terdapat manik-manik disetiap tangkainya yang digunakan untuk menghitung 

meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dengan cara 

digeser atau dimasukan kedalam tangkainya (Nurmalasari, 2013: 43).  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilakukan penelitian 

dengan judul “Studi Komparasi Media Corong Berhitung dan Media Sempoa 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas II SD Muhammadiyah 3 

Nusukan Surakarta Tahun 2018/2019”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa masalah yang dapat di identifikasi 

masalah antara lain : 

1. Hasil belajar matematika siswa rendah, padahal matematika memiliki peran 

yang penting. 

2. Guru belum menggunakan media pembelajaran secara maksimal. 

3. Siswa pasif dan bosan mengikuti pembelajaran matematika. 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka agar penelitian ini terarah 

perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalahnya yaitu : 

1. Hasil belajar siswa yang diteliti terbatas pada hasil belajar kognitif 

Matematika. 

2. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

corong berhitung dan media sempoa. 
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3. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta pada 

siswa kelas II tahun pelajaran 2018/2019. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan hasil  belajar matematika melalui media corong 

berhitung dengan media sempoa pada siswa kelas II SD Muhammadiyah 3 

Nusukan Surakarta tahun 2018/2019 ? 

2. Media mana  yang lebih baik di antara  media corong berhitung dan media 

sempoa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas II SD Muhammadiyah 

3 Nusukan Surakarta tahun 2018/2019 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari  penelitian  ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar matematika melalui media corong 

berhitung dengan media sempoa pada siswa kelas II SD Muhammadiyah 3 

Nusukan Surakarta tahun 2018/2019. 

2. Mengetahui media mana yang lebih baik di antara media corong berhitung 

dan media sempoa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas II SD 

Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta tahun 2018/2019. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan menambah 

wawasan tentang media corong berhitung dan media sempoa terhadap hasil 

belajar, menjadi sumber bahan kajian, serta mendukung teori-teori yang telah 

ada. 

2. Secara Praktis 

a. Kepala Sekolah 
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1) Membantu mengembangkan mutu pembelajaran khususnya 

matematika. 

2) Memberikan sumbangan dalam perbaikan proses pembalajaran 

matematika sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

b. Guru  

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam penggunaan media 

pembelajaran. 

2) Memberi masukan kepada guru untuk menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi, diantaranya media corong berhitung dan 

media sempoa. 

c. Peneliti selanjutnya 

1) Sebagai calon guru, peneliti lain dapat mengetahui kiat-kiat dalam 

memilih media pembelajaran. 

2) Peneliti lain dapat mengembangkan media-media lain yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika SD. 

3) Sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

media corong berhitung dan sempoa.  

 


