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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat 

berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang.
1
 

Seseorang dapat menggali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui 

pendidikan, sehingga mampu berperan aktif di tengah masyarakat dan berguna 

bagi orang lain. Sasaran pendidikan adalah manusia, pendidikan bermaksud 

membantu siswa untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. 

potensi kemanusian merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia.  

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiaanya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan, Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau peadagogie berarti 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa 

agar ia menjadi dewasa.
2
 

Maka untuk menunjang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tersebut diperlukan peningkatan mutu pendidikan. Dalam pembukaan UUD 1945 
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pun disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Disamping itu, tujuan pendidikan Nasional yang bertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan utuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
  

 

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional dibidang pendidikan 

oleh masyarakat harus ada usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalaui 

bimbingan pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, 

selain itu juga, diharapkan pendidikan itu harus mampu mengimbangi kemajuan 

ilmu penegtahuan dan teknologi diera global ini yang telah mempengeruhi setiap 

individu, khususnya masyarakat Indonesia.   

Tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan tersebut harus dicapai 

secara maksimal oleh setiap lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan penyelanggaraan pendidikan yang berkualitas dan usaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari adanya perubahan 

kurikulum peningkatan kualitas guru pengadaan buku-buku pelajaran serta 

pengadaan fasilitas dan sarana pembelajaran. 

Beradasarkan kesedaran tentang peranan belajar dalam perkembangan 

peserta didik, maka masyarakat modern mendirikan lembaga-lembaga yang 
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khusus bertugas mengatur pengelaman belajar, sehingga dapat menunjang 

pengembangan peserta didik. Lembaga itu disebut dengan sekolah atau institusi 

pendidikan formal. Sekolah menyelenggarakan suatu program pendidikan yaitu 

tentang kegiatan kurikulum pengejaran, kegiatan kurikuler serta ekstrakurikuler. 

Perhatian masyarakat terhadap masalah pendidikan tidak pernah surut. 

Masalah mutu pendidikan merupakan perhatian umum. Namun, pada saat orang 

membicarakan mutu pendidikan tidak kelihatan dengan jelas pengertian mutu 

yang sebenarnya.
4
 Karena adanya keterbatasan pengetahuan peserta didik tentang 

suatu bidang pelajaran. Salah satu bidang pelajaran itu adalah matematika. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kompleksnya masalah kehidupan menurut sumber daya manusia yang handal dan 

mampu berkompetensi dalam persaingan global. Selain perkembangan yang pesat, 

perubahan juga terjadi dengan cepat. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan 

kemampuan untuk memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang 

ada sehingga dapat bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan 

kompetitif. Pentingnya mempelajari matematika khususnya terdapat dalam firman 

Allah pada Q.S. Yunus ayat 5, sebagai berikut: 
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Kemajuan itu dapat terealisasi dalam kehidupan jika adanya penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan peningkatan mutu 

pendidikan. Karena melalui pendidikan segala informasi akan mudah diserap, 

sepeti yang dikemukakan oleh Muhammad Noor Syam bahwa”Nampaknya 

hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif. Masyarakat 

maju karena pendidikan dan pendidikan maju karena ditemukan dalam 

masyarakat yang maju pula”.
5
 

Matematika merupakan salah satu komponen terpenting di bidang 

pendidikan yang harus dikembangkan. Matematika sebagai salah satu bagian dari 

ilmu pengatahuan, merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada semua tingkat 

pendidikan rendah sampai kejenjang pendidikan tinggi. Dari masing-masing 

jenjeng tersebut, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari 

matematika sehingga wajar jika matematika tidak banyak disenangi orang, bahkan 

ada yang merasa takut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di ungkapkan oleh 

Santoso Muwarni “bahwa sebagian besar siswa menilai matematika sebagai 

momok atau hantu yang ditakuti”. Matematika dengan objek yang abstrak telah 

berhasil mengembangkan suatu bentuk bahasa yang disebut dengan bahasa 

numeric. Bahasa numeric menggunakan angka-angka untuk menjelaskan dan 

meramalkan secara eksak dengan mengembangkan konsep-konsep pengukuran 

seperti mengali, mengurang, menjumlah dan membagi. Matematika 

mengembangkan bahasa numeric memungkinkan untuk melakukan pengukuran 

secara kuantitatif. 
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Beberapa kelemahan pembelajaran matematika yaitu disebabkan dalam 

pembelajaran tersebut masih didominasi oleh guru (teacher center), guru menjadi 

satu-satunya sumber pengetahuan, guru masih banyak merupakan metode 

ceramah sebagai sarana mentransfer pengetahuan sehingga siswa cepat bosan dan 

tidak tertarik dengan pembelajaran yang sedang berlangsung, siswa lebih banyak 

menunggu dan meneriama begitu saja pelajaran yang diberiakan tanpa adanya 

umpan balik yang dapat memberikan pengertian lebih mendalam akan materi 

yang diberikan sehingga siswa menjadi pasif. 

Materi pecahan secara teoritis merupakan materi yang lebih sulit bila 

dibandingkan dengan materi bilangan bulat, selain materinya memang sulit, dalam 

menyajikan materi guru jarang menggunakan media-media lain yang dapat 

menarik minat siswa dalam mempelajari matematika padahal media/alat peraga 

pembelajaran ini sangat penting bagi seorang guru sebagai sarana mentransfer 

materi kepada peserta didik dalam memahami konsep. 

Guru mendapat peran sekaligus tanggung jawab penting dalam 

mengembangkan pembelajaran matematika dan memupus citra buruk mata 

pelajaran matematika di mata siswa. Salah satu hal yang dibutuhkan para guru 

untuk tugas tersebut adalah metode dan media pembelajaran yang tepat, yang bisa 

membantu para siswa memahami matematika secara lebih mudah dan 

menyenangkan.
6
 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yakni medius yang secara harfiah 

berarti “tengah”, “pengantar”, atau “perantara”. Dalam bahasa Arab, media 

                                                           
6
Mastur Faizi, Ragam Metode Mengajarkan Eksakta pada Murid, (Jogjakarta: Divapress, 
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disebut wasail bentuk jamak dari wasilah yakni sinonim al-wasth yang artinya 

juga “tengah”. Kata “tengah” itu sendiri berarti berada di antara dua sisi, maka 

disebut juga sebagai perantara (wasilah) atau yang mengantarai kedua sisi 

tersebut. Karena posisinya berada di tengah ia bisa juga disebut sebagai 

pengantar atau penghubung, yakni yang mengantarkan atau menghubungkan 

atau menyalurkan sesuatu hal dari satu sisi ke sisi lainnya.
7
 

 

Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif akan 

memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan 

kemampuan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Kemp dan Dayton yang dikutip oleh Aristo Rahadi, 

mengemukakan bahwa manfaat media dalam pembelajaran adalah 

penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, pembelajaran menjadi 

lebih jelas dan menarik, pembelajaran lebih interaktif, efisiensi waktu dan 

tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, media memungkinkan 

proses belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, media dapat 

menumbuhkan sifat positif siswa terhadap materi dan proses belajar serta 

merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.
8
 

 

Penggunaan media pembelajaran sangat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dan juga membantu siswa 

dalam belajar. Penggunaan media juga dijelaskan dalam Alquran. Allah SWT 

seringkali menggunakan media atau perantara untuk mengajarkan manusia banyak 

hal. Sebagaimana Allah memberikan perumpamaan berupa binatang nyamuk 

terhadap orang yang sesat karena ingkar dan tidak mau memahami petunjuk-
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petunjuk Allah. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 26 yang 

berbunyi: 

                  . . . .  

 

Biasanya dalam proses pembelajaran sering terjadi penyimpangan-

penyimpangan, sehingga proses pembelajaran yang terjadi tidak efektif dan 

efisien serta hasil belajar yang dicapai siswa kurang maksimal. Hal itu disebabkan 

karena adanya kecenderungan banyak ceramah dari guru, ketidaksiapan siswa, 

serta kurangnya minat dan gairah belajar siswa. 

Pemilihan metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai. Hal ini bertujuan agar proses belajar-mengajar berhasil 

dengan baik dan siswa dapat memanfaatkan seluruh alat inderanya. Semakin 

banyak alat indera yang dapat digunakan untuk menerima dan mengolah 

informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat 

dipertahankan dalam ingatan, sehingga dapat dengan mudah menerima dan 

menyerap pesan-pesan yang diberikan. 

Salah satu karakteristik dari siswa adalah gemar membentuk kelompok 

sebaya untuk bermain bersama. Melihat sifat khas ini, maka sangat tepat jika 

dalam penyempaian materi, guru menggunakan metode permainan. Menurut 

Anggaini Sudono belajar sambil bermain dapat memberi kesempatan kepada anak 

memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, berekspresi, bereksplorasi 

mempraktikkan, dan mendapat berbagai macam-macam konsep serta pengertian 

yang tidak terhitung banyaknya. Diantara banyak permainan yang dapat dijadikan 
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sebagai media belajar yaitu permainan yang menggunakan kartu domino 

pecahan.
9
  

Kartu domino merupakan salah satu media dan alat peraga pembelajaran 

matematika dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 4 x 7 cm. Gambar 

yang ditampilkan dalam kartu tersebut adalah gambar pecahan yang merupakan 

rangkaian pesan untuk menanamkan konsep pecahan kepada siswa.
10

 

Permainan kartu domino salah satu bentuk permianan yang dapat 

digunakan untuk menarik minat siswa dan melatih mengasah kemampuan 

memacahkan berbagai masalah yang menggunakan logika  dalam belajar 

matematika, terutama untuk materi pengenalan pecahan di kelas III Sekolah 

Dasar.  

Kartu domino juga digunakan untuk menghafal fakta dasar penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian serta digunakan untuk menghafal bangun-

bangun geometri. Selain itu, permainan kartu domino pecahan ini diharapkan agar 

bisa menarik perhatian siswa, menyenangkan dan memberikan motivasi untuk 

belajar matematika. 

Cara bermain kartu domino ini sama seperti kita bermain kartu domino 

pada umumnya, akan tetapi gambar kartunya saja yang berbeda. Kartu domino 

matematika terbagi dua bagian yaitu angka dan gambar. Kunci dari permainan ini 

adalah mencari pecahan yang dinyatakan dengan gambar.  
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MIN Pandak Daun merupakan madrasah yang memiliki fasilitas yang 

cukup untuk kegiatan pembelajaran. Meskipun demikian, pembelajaran 

Matematika masih menekankan pada konsep-konsep yang terdapat dibuku dan 

belum menggunakan media pembelajaran yang tepat. Hal ini membuat 

pembelajaran kurang efektif, karena siswa kurang merespon dan membosankan 

dalam pembelajaran yang disampaikan. Sehingga minat dan motivsi siswa 

menjadi rendah. Hal ini juga akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik mengamati lebih lanjut 

mengenai pengaruh penggunaan media yang digunakan selama proses 

pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa untuk mata pelajaran 

Matematika. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Media kartu domino terhadap Prestasi belajar siswa 

kelas III pada Mata Pelajaran Matematika di MIN Pandak Daun Kecamatan Daha 

Utara.”   

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang ada antara lain sebagai berikut : 

1. Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

2. Kurangnya aktivitas siswa dalam pelajaran 

3. Pembelajaran didominasi guru 

4. Pembelajaran yang monoton tanpa menggunakan media yang tepat 

5. Rendahnya hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Matematika 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis buat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan media kartu domino terhadap prestasi 

belajar siswa kelas III pada mata pelajaran Matematika di MIN Pandak Daun 

Kecamatan Daha Utara? 

2. Apakah Penggunaan Media kartu domino dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas III pada mata pelajaran Matematika di MIN Pandak Daun 

Kecamatan Daha Utara? 

 

D. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang mendasari peneliti untu mengadakan penelitian ini adalah : 

1. Matematika merupakan bidang studi yang selalu diujikan diakhir jenjang 

pendidikan SD/MI 

2. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat tidak disenangi oleh 

setiap siswa  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

a. Mengetahui pengaruh penggunaan media kartu domino terhadap prestasi 

belajar siswa kelas III pada mata pelajaran Matematika  di MIN Pandak Daun 

Kecamatan Daha Utara. 
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b. Mengetahui penggunaan media kartu domino dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas III MIN Pandak Daun Kecamatan Daha Utara. 

2. Kegunaan Penelitan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis 

maupun praktis, yaitu sebagai berikut. 

a. Segi teoritis 

1) Bahan masukan bagi guru guna meningkatkan mutu pendidikan dengan jalan 

menciptakan dan memepertahankan kondisi belajar yang optimal bagi siswa 

melalui penggunaan media kartu domino dalam mata pelajaran Matematika 

agar mendapatkan prestasi belajar yang maksimal demi tercapainya tujuan 

pendidikan nasional. 

2) Penelitian ini diharapkan siswa termotivasi untuk terus belajar Matematika, 

meningkatkan prestasi dan kemampuan dalam pembelajaran Matematika. 

b. Segi praktis 

1) Bahan informasi bagi pihak sekolah dan guru mata pelajaran Matematika 

khususnya untuk lebih menggunakan media pembelajaran yang tepat agar 

tercipta generasi-generasi bangsa yang berkaulitas. 

2) Bahan kajian bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin mengadakan 

penelitian lebih mendalam terhadap objek yang sama. 

3) Memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin. 
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F. Definisi Operasional 

Memperjelas judul penelitian ini agar tidak terjadi salah pengertian serta 

meluasnya pembahasan, maka ditegaskan pengertian secara operasional sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, atau perbuatan seseorang.
11

 Jadi yang dimaksud 

pengaruh adalah kemampuan seseorang untuk membentuk pribadi orang lain yang 

lebih baik. Pengaruh dalam penelitian ini maksudnya adalah perbedaan  

peningkatan hasil belajar tersebut dilihat dan perbedaan anatara skor Pre-test dan 

post-test  siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan media kartu domino 

dalam porses pembeljaran Matematika pada materi pecahan.  

2. Penggunaan  

Penggunaan adalah “proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu”.
12

 

Penggunaan dalam penelitian diartikan sebagai pemakaian media kartu domino 

dalam proses pembelajaran Matematika di MIN Pandak Daun Kecamatan Daha 

Utara. 

3. Media Kartu Domino  

Media kartu domino adalah merupakan suatu media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran Matematika.  
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Permainan ini akan membantu anak dalam latihan mengasah kemampuan 

memecahkan berbagai masalah yang menggunakan logika. 

4. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai (dariyang telah dilakukan, 

dikerjakan, dsb). Prestasi belajar adalah hasil yang telah diperoleh berupa kesan-

kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas belajar.
13

 

5. Mata Pelajaran Matematika  

Mata Pelajaran Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat berperan 

dalam kehidupan manusia karena matematika digunakan diseluruh dunia sebagai 

alat penting dari berbagai bidang. Matematika dengan objek yang abstrak telah 

berhasil mengembangkan suatu bentuk bahasa yang disebut bahasa numeric.  

Penelitian yang dimaksud di sini adalah mengenai seberapa besar  

pengaruh penggunaan media kartu domino dalam meningkatkan  prestasi belajar 

siswa kelas III MIN Pandak Daun  pada mata pelajaran matematika. 

 

G. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian.
14

 Hipotesis akan diuji kebenarannya melalui data yang 

terkumpul dari hasil penelitian dilapangan. Dikatakan semantara karena jawaban 

                                                           
13
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yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Terdapat dua jenis hipotesis yaitu hepotesis alternatif (Ha), dan hepotesis 

nihil (Ho). Hepotesis alternatif (Ha) adalah hepotesis yang akan diuji dinyatakan 

dalam kalimat positif, sedangkan hipotesis nihil (Ho) dinyatakan dalam kalimat 

negatif. 

Berdasarkan penejelasan diatas maka hepotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

Ha : Terdapat pengaruh penggunaan media kartu domino terhadap 

prestasi belajar siswa kelas III pada mata pelajaran Matematika 

materi pecahan di MIN Pandak Daun Kecamatan Daha Utara. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh penggunaan media kartu domino 

terhadap prestasi belajar siswa kelas III pada mata pelajaran 

Matematika materi pecahan di MIN Pandak Daun Kecamatan 

Daha Utara. 

 

H. Kajian Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media dalam proses 

pembelajaran sudah pernah dilakukan oleh Muhammad Nur Ihsan Fuadhi Rahman 

(Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Matematika, IAIN Antasari 

Banjarmasin) yang berjudul “Penggunaan Kartu Domino pada pembelajaran 

Matematika Materi Pecahan Kelas IV SDN Banjarbaru 7 Tahun Pelajaran 
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2013/2014”. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

kartu domino pada pembelajaran matematika materi pecahan mendapatkan respon 

siswa mencapai 87,94% dengan kualifikasi sangat baik dan hasil belajar siswa 

mencapai 73,53 dengan kategori baik. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Noor Iriyanti (Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, IAIN Antasari 

Banjarmasin) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Kartu Terhadap Hasil 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan  di MIN Bawan Kecamatan Barabai 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

penggunaan media kartu pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak 

terdapat pengaruh hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan 

kontrol, dimana kelas eksperimen dengan rata-rata 85,14 dan kelas kontrol dengan 

rata-rata 85,05 hanya memiliki perbedaan sedikit antara keduanya yaitu 0,09.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Mempermudah memahami pembahasan ini, maka penulis membuat 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

Bab I merupakan pemdahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

kajian pustaka, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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kegunaan penelitian, definisi operasional, hepotesis penelitian, kerangka 

penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II merupakan tinjauan teoritis yang berisikan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini. 

Bab III merupakan metedologi penelitian yang berisikan jenis dan 

pendekatan dan metode penelitian, popolasi dan sampel, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen penelitian, 

desain pengukuran, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedor 

penelitian. 

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berikan gambaran umum 

lokasi penelitian, hasil uji coba instrumen, deskripsi hasil penelitian, pengujian 

hepotesis dan pembahasan hasil penelitian.   

Bab V merupakan penutup, yang berisikan mengenai simpulan dan saran-

saran yang konstruktif. 


