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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata 

pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam  pendidikan. Hal ini dilihat 

dari jam mata pelajaran matematika di sekolah lebih banyak dibandingkan 

dengan mapel yang lain. Obyek matematika adalah fakta, konsep, operasi dan 

prinsip yang kesemuanya itu berperan dalam membentuk proses berfikir 

matematis dengan salah satu cirinya adalah alur penalaran yang logis (Sriyanto, 

2007: 12).  

Pembelajaran matematika dalam pelaksanaan pendidikan diberikan di 

semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan  Perguruan 

Tinggi. Pembelajaran di Sekolah Dasar sekarang ini menggunakan Kurikulum 

baru yaitu Kurikulum 2013.  Pembelajaran matematika dalam Kurikulum 2013 

yang sedang diterapkan di sekolah perlu memperhatikan 4 aspek pada 

Kurikulum Inti  (Kemendikbud, 2016: 7). Keempat aspek tersebut adalah KI 1 

mengenai sikap spiritual, KI 2 mengenai sikap sosial, KI 3 mengenai 

pengetahuan (kognitif) dan  KI 4 mengenai keterampilan. Kemendikbud (2016: 

7) permendikbud No. 24 Tahun 2016 yang berisi tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar pelajaran pada Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa KI untuk 

mata pelajaran matematika kelas IV sekolah dasar terdapat pada KI 3. Pada KI 3 

peserta didik memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya makhluk ciptaan Tuhan, kegiatannya 

serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

Untuk itu guru sebaiknya dapat memberikan pembelajaran matematika yang 

menarik dan kontekstual sehingga siswa mudah memahami matematika. 

Pembelajaran yang menarik dan kontekstual pasti akan berpengaruh pada 

ketercapaian tujuan pembelajaran. 
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Peranan matematika dalam kehidupan dan pengembangan pengetahuan 

sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas anak dalam kehidupan sehari-

hari yang  sering menggunakan matematika. Namun tidak semua konsep yang 

ada pada matematika dapat dikuasai anak. Hal ini disebabkan konsep lain lebih 

sulit diterima anak karena cara penyampaiannya yang rumit. Guru saat dikelas 

terkesan menyampaikan materi dengan ceramah saja, sehingga siswa sulit 

mencerna materi yang diberikan guru.  

Matematika merupakan ilmu pasti, dimana anak harus mengetahui betul 

konsepnya. Pelaksanaan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 

memerlukan adanya media pembelajaran, dimana media ini dapat dijadikan alat 

untuk menyampaikan materi pelajaran. Sundayana (2013; 6) mengatakan bahwa 

media pembelajaran adalah alat atau sejenisnya yang dapat dipergunakan 

sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan dimaksud 

adalah materi pelajaran, dimana keberadaan media tersebut dimaksudkan agar 

pesan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Guru sebaiknya 

dalam membawakan pembelajaran matematika menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dibawakan, seperti media 

puzzle pecahan. Menurut Fanky (Sari, 2009 :24) puzzle adalah sebuah 

permainan untuk menyatukan kepingan pecahan untuk membentuk sebuah 

gambar yang telah ditentukan.  

Materi pecahan merupakan salah satu materi matematika yang rumit. 

Penyebabnya adalah penguasaan konsep pecahan dengan metode ceramah dan 

langsung memberi contoh soal kemudian siswa mengerjakan soal latihan. 

Menurut Holisin (2009, 22) pecahan adalah bilangan rasional yang dinyatakan 

dalam bentuk X= , dengan a bilangan bulat dan b bilangan asli, bila mana a 

tidak habis dibagi b. A dinamakan pembilang dan b dinamakan penyebut. Suatu 

pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk  dengan b ≠ 0, a disebut pembilang dan 

b disebut penyebut.  
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Penggunaan media pembelajaran tidak akan lengkap jika tidak ada 

pendekatan yang digunakan.  Guru yang menyampaikan materi dengan ceramah 

saja tidak akan maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena jika 

menggunakan ceramah pembelajaran lebih berpusat pada guru. Pembelajaran 

yang baik harus diorientasikan kepada peserta didik dengan memfokuskan 

terbentuknya kompetensi dan karakter secara terintegrasi, utuh dan menyeluruh. 

Sehingga peserta didik harus didorong untuk memiliki kesadaran yang tinggi 

dalam dirinya. Guru dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan  seperti pendekatan saintifik. Pendekatan khusus yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan seperti pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik 

merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan 

keterampilan sains yaitu mencari tahu sendiri fakta-fakta dan pengetahuan yang 

dikaitkan dengan materi pembelajaran. Pembelajaran Saintifik merupakan 

pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun 

pengetahuan melalui metode ilmiah (Emanuela, 2015: 271). 

Pendekatan Saintifik lebih menekankan kepada peserta didik sebagai 

subjek belajar yang harus dilibatkan secara aktif. Pendekatan ini cocok 

diterapkan pada pembelajaran matematika karena pendekatan ini dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik dapat dilatih untuk belajar mengamati, 

mengajukan pertanyaan, mencoba, menalan dan mengkomunikasikan hasil 

belajar. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk dapat mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri dan berpikir kreatif. Untuk 

dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, guru 

perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang pendekatan saintifik (Yeti, 

2016:3-4). 

Pelaksanaan pembelajaran pastinya memiliki sebuah tujuan yang akan 

dicapai, salah satunya adalah aspek kognitif (pengetahuan). Aspek kognitif ini 

kecapaiannya dapat dibuktikan dengan cara menguji siswa dengan soal latihan 

yang disajikan guru sesuai dengan materi yang disampaikan. Aspek kognitif 

merupakan aspek penting yang harus dikembangkan karena dengan aspek ini 

peserta didik memperoleh pengetahuan. Menurut Effendi (ranah kognitif berisi 
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perlaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, 

pengertian dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif dalam revisi taksonomi 

Bloom yang dilakukan oleh Kratwohl  (Effendi, 2015:27) dibagi menjadi 6 

tingkatan meliputi mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), 

menganalisi (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). Guru dalam 

mengembangkan aspek kognitif siswa harus memperhatikan tingkatan-tingkatan 

diatas, karena itu semua merupakan satu kesatuan yang utuh. Peneliti perlu 

mengembangkan soal-soal sesuai revisi taksonomi bloom khususnya level C3, 

C4 dan C5 agar siswa terbiasa menyelesaikan soal yang mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  

Pembelajaran yang berkualitas akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Haryanti (2009:22) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah suatu hasil usaha 

yang telah dicapai oleh siswa yang mengadakan suatu kegiatan belajar di 

sekolah dan usaha yang dapat menghasilkan perubahan tersebut diwujudkan 

dengan nilai atau skor. Prestasi belajar dapat diukur dan dievaluasi langsung 

dengan tes dan hasil inilah yang disebut prestasi belajar. Prestasi belajar 

merupakan hasil belajar yang meliputi perubahan tingkah laku, perubahan sikap, 

perubahan kebiasaan, perubahan kualitas penguasaannya. Prestasi belajar dapat 

juga digunakan untuk mengetahui kualitas materi pelajaran yang diberikan 

sampai di mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Selain 

itu prestasi belajar siswa merupakan hasil belajar yang bisa menentukan 

perubahan sikap. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah suatu 

hasil usaha yang diperoleh seseorang yang telah menempuh atau melakukan 

usaha yang bertujuan perubahan dan kebutuhan dilakukan dengan sadar. 

Menurut Bruner belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-

konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang 

dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika itu. Melalui teori Bruner dalam proses belajar, anak baiknya diberi 

kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang 

secara khusus dan dapat digunakan oleh siswa untuk memahami suatu konsep 

matematika. Proses pembelajaran yang diterapkan oleh Bruner akan terjadi 
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secara optimal bila memenuhi 3 tahap berikut ini: 1) Tahap Enaktif, pada tahap 

ini individu melakukan aktifitas-aktifitas dalam upayanya memahami 

lingkungan sekitarnya atau memanipulasi objek sekitar; 2) Tahap Ikonik yakni 

individu memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi 

verbal. Memahami lingkungan sekitar dengan bentuk perumpamaan dan 

perbandingan; 3) Tahap Simbolik yakni tahap individu telah mampu memiliki 

ide atau gagasan abstrak yang sampai dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

berbahasa dan logika. Memahami lingkungan sekitar dengan simbol-simbol 

yang ada (Lestari, 2012:130-131). Pengetahuan yang diperoleh siswa merupakan 

hal yang sangat penting. Guru dalam mengajarkan materi harus semaksimal 

mungkin, melalui penggunaan media pembelajaran yang sesuai dan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti banyak temuan siswa kurang 

memahami materi pembelajaran, sementara guru belum optimal menggunakan 

sarana dan pra sarana serta dalam pemilihan teknik yang tepat khususnya pada 

mata pelajaran matematika. Hal ini dibuktikan dengan hasil ulangan matematika 

materi pecahan yang masih rendah. Di SD N Kateguhan 01, Ketuntasan Kriteria 

Minimal (KKM) pada mata pelajaran Matematika adalah 65. Pada mata 

pelajaran Matematika terutama materi pecahan, siswa masih mengalami 

kesulitan. Hal ini di dukung dari data pra tindakan  yang menunjukkan bahwa 

dari 30 siswa, ada 18 siswa atau 60%, sedangkan 12 siswa atau 40% masih 

dibawah KKM.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai matematika 

materi pecahan pada siswa kelas IV SD N tersebut. Masalah inilah yang sering 

dirasakan pada tingkat sekolah dasar. Matematika sendiri adalah salah satu 

pelajaran yang diberikan dari jenjang  sekolah dasar sampai perguruan tinggi, 

namun pelajaran matematika sering dijadikan momok yang menakutkan bagi 

kebanyakan orang. Matematika adalah pelajaran yang mengajarkan hitung-

hitungan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Akan tetapi, di sekolah 

dasar pelajaran matematika belum mendapat perhatian khusus dari guru. Dari 

pengamatan penulis, terbukti bahwa guru jarang sekali memfasilitasi siswa 
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dalam pembelajaran matematika, sehingga tidak ada media untuk menyalurkan 

materi kepada siswa.  

Sehubungan dengan urian diatas, kegiatan pembelajaran di SD pelajaran 

matematika menjadi salah satu bagian pengetahuan yang harus diajarkan kepada 

siswa dan dikuasai oleh siswa. Dengan kemampuan yang dimilikinya, siswa 

akan mampu berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungannya. Pelajaran 

matematika ini merupakan keterampilan  harus dibekalkan kepada siswa sejak 

dini. Guru dalam mengajar harus memilih teknik atau pendekatan yang tepat 

untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mengekspresikan ide, gagasan ke dalam 

bentuk pengajaran. Penggunaan pendekatan saintifik ini mampu menjadi solusi 

dalam pengembangan pengajaran matematika. Pradita, dkk (2016:301) 

menjelaskan bahwa penerapan pendekatan saintifik dapat meningkatkan 

pembelajaran matematika, hal ini terbukti dengan prestasi belajar siswa yang 

meningkat dibandingkan menggunakan pendekatan yang lain. Rosyidatul (2013) 

menjelaskan bahwa penggunaan media puzzle dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa, hal ini dibuktikan adanya perbedaan hasil belajar yang signifikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa terhadap pembelajaran matematika khususnya materi pecahan, peneliti 

mencoba untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan saintifik 

dan media puzzle pecahan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika, 

khususnya materi pecahan terhadap siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Kateguhan 01 Tawangsari, Sukoharjo. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Guru jarang menggunakan media pembelajaran. 

2. Penggunaan pendekatan yang kurang sesuai. 

3. Guru tidak menggunakan Lembar Kerja Siswa. 

4. Siswa tidak dapat dikondisikan sehingga ramai dikelas. 

5. Pembelajaran yang kurang inovatif. 

6. Kurangnya pemahaman peserta  didik terhadap materi pecahan. 
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7. Kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

8. Peserta didik cenderung bosan, jenuh, serta tidak semangat mengikuti proses 

pembelajaran. 

9. Peserta didik cenderung pasif terhadap  pembelajaran Pecahan. 

10. Peserta didik yang kurang tertarik  dengan pembelajaran pecahan. 

C. Pembatasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembatasan dalam penelitian ini perlu adanya 

beberapa batasan masalah yakni sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar siswa yang diteliti terbatas pada nilai kognitif Matematika. 

2. Media pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah puzzle 

pecahan. 

3. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan saintifik. 

4. Peserta didik yang kurang tertarik  dengan pembelajaran pecahan 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembahasan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pembelajaran menggunakan media puzzle pecahan dengan 

pendekatan saintifik dapat mencapai ketuntasan pada aspek prestasi belajar 

siswa kelas IV di SD N Kateguhan 01? 

2. Apakah nilai rata-rata prestasi belajar matematika siswa yang diajarkan  

menggunakan media puzzle pecahan dengan pendekatan saintifik lebih dari 

siswa yang diajar dengan pendekatan saintifik berbantuan buku ajar? 

E. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga penelti akan dapat bekerja secara 

terarah dalam  mencari data sampai pada langkah pemecahan masalah yang akan 

diselesaikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran menggunakan media puzzle pecahan 

dengan pendekatan saintifik dapat mencapai ketuntasan pada aspek prestasi 

belajar siswa kelas IV di SD N Kateguhan 01. 
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2. Untuk mengetahui apakah nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar 

menggunakan media puzzle pecahan dengan pendekatan saintifik lebih dari 

siswa yang diajar dengan pendekatan saintifik berbantuan buku ajar.  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi siswa, guru dan 

pihak sekolah, adapun  manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

dan pengetahuan dalam menerapkan media puzzle pecahan dengan 

pendekatan saintifik pada pembelajaran Matematika di kelas IV SD.  

b. Memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian 

sejenis dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat menimbulkan semangat belajar siswa dengan menggunakan 

media puzzle pecahan sehingga prestasi yang diharapkan akan 

tercapai. 

2) Sarana siswa untuk mengembangkan pengetahuan matematika yang 

baik. 

3) Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan saintifik kurikulum 

2013 pada pembelajaran matematika. 

b. Bagi  Guru 

1) Menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam upaya 

 meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2) Meningkatkan kualitas guru dalam menggunakan media 

 pembelajaran. 

3) Diharapkan menjadi pilihan alternatif bagi guru untuk 

mengembangkan sistem pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang diharapkan. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai sarana pengembangan guru dalam menggunakan pendekatan 

saintifik dengan media puzzle pecahan dalam pembelajaran 

matematika. 

2) Sebagai korelasi bagi sekolah berserta dengan guru yang melakukan 

proses pembelajaran, agar pembelajaran yang dilakukan ke depannya 

untuk lebih baik lagi apabila terdapat kekurangan yang ditemukan 

peneliti ketika melakukan penelitian ini. 

3) Sebagai sarana guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Bagi Peneliti 

1) Menambah wawasan mengenai pendekatan saintifik dan 

 penggunaan media puzzle pecahan. 

2) Menambah pengalaman dalam melakukan penelitian.  

3) Mengetahui pengaruh penggunaan media puzzle pecahan dengan 

pendekatan saintifik.  

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam melakukan penelitian 

 yang sama ataupun selanjutnya. 

2) Peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitiannya dalam 

situasi yang berbeda sehingga kualitas pembelajaran dapat menjadi 

lebih maju dan berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 


