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BAB  I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan yang secara langsung bertanggung

jawab penuh terhadap kinerja pendidikan yang berkualitas harus mampu

membenahi segala aspek yang menjadi wewenang dalam pelaksanaan manajemen

sekolah. Diantaranya adalah peningkatan proses pembelajaran agar menjadi lebih

bermutu sehingga mampu menghasilkan output yang diharapkan.

Proses pembelajaran yang diterapkan harus memperlihatkan spesifikasi dari

karakterisrik mata pelajaran serta perkembangan siswa sehingga tercipta suasana

kelas yang kondusif dan nampak semangat mereka dalam mengikuti

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang seperti inilah yang semestinya

mendapat perhatian lebih dari pihak sekolah melalui program-program yang

dirancang sistematis dan berkesinambungan. Pada lingkup pembelajaran berbasis

Matematika karakteristik yang paling menonjol yaitu adanya pengaitan konsep

dengan kehidupan nyata melalui pengamatan atau di lapangan. Bahkan pada kasus

tertentu tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai jika tidak mengadakan

eksperimen dalam pembelajarannya, disamping untuk mencapai tujuan

pembelajaran metode yang diterapkan terkesan mendalam dan lebih bermakna

bagi siswa sehingga menumbuhkan sikap positif bagi proses dan hasil belajarnya.
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Dari sini timbul perilaku antusias yang besar dalam diri tiap siswa mengikuti

pembelajaran matematika yang selama ini seakan menjadi ‘hantu’ karena lebih

banyak dicekoki konsep abstrak yang seharusnya mampu mereka bangun melalui

aktivitas di lapangan.

Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam mendukung pembelajaran

matematika sehingga penyampaian konsep lebih bermakna yaitu tersedianya

sarana dan prasarana berupa ruang laboratorium dan alat peraga (alat praktek)

yang sesuai. Tapi yang menjadi catatan bahwa laboratorium bukanlah sesuatu

yang mutlak harus ada dalam melakukan aktivitas percobaan apalagi bagi sekolah

yang masih baru dan belum mampu dari segi finansial. Justru alat prakteklah

yang harus tersedia walaupun nantinya melakukan aktivitas percobaan di ruang

kelas reguler (bukan laboratorium). Yang dimaksud alat praktek di sini adalah

benda atau alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Penggunaan alat praktek membantu memudahkan memahami suatu konsep secara

tidak langsung atau bahkan digunakan secara langsung untuk membentuk suatu

konsep. Sedemikian pentingnya alat praktek dalam pembelajaran matematika

sudah sepantasnya pihak sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk

pengadaannya.

Proses pembelajaran yang selama ini kita harapkan adalah terjadinya kegiatan

belajar yang melibatkan seluruh aspek yang dimiliki siswa melalui keaktifan fisik

dan mental. Dari perpaduan ini menghasilkan kematangan berpikir serta

penyerapan materi yang lebih efektif bagi siswa. Kegiatan ilmiah dengan

menggunakan alat praktek adalah wujud perpaduan konsep abstrak dengan dunia
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nyata sehingga nampak korelasi yang semakin jelas, hal ini akan memantapkan

pengetahuan mereka dan menumbuhkan apresiasi positif terhadap sesuatu yang

telah mereka dapatkan di kelas. Aktivitas belajar matematika dapat meningkatkan

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika secara khusus dan secara

umum terhadap mata pelajaran lain.

Melihat betapa besar peran metematika dalam mendukung mata pelajaran lain,

bahkan kehidupan sehari-hari, maka sebagai guru Sekolah Dasar yang

mengajarkan dasar-dasar metematika marasa terpanggil untuk senantiasa berusaha

meningkatkan hasil belajar metematika. Apabila kenyataan di lapangan

menunjukan bahwa pada hasil belajar metematika selalu berada di tingkat bawah

dibandingkan dengan mata pelajaran lain.

Kondisi tersebut disebabkan oleh kenyataan sehari-hari di kelas seorang guru,

dalam proses pembelajaran hanya memberikan tugas, di mana tugas tersebut

dikerjakan oleh siswa secara individu. Guru juga memberikan pembelajaran

sehari-hari menggunakan metode ceramah dan latihan-latihan soal secara

individual, dan tidak ada interaksi antar siswa yang pandai, sedang, dan normal.

Guru tidak ada kesemangatan dalam kegiatan belajar-mengajar, ini terlihat guru

hanya menggunakan model klasik/ ceramah saja. Siswa tidak pernah dilibatkan

untuk menentukan konsep. Siswa dalam suatu kelas mengikuti pembelajaran

aktivitasnya dibatasi, bosan dalam mengikuti pembelajran, tidak ada kesempatan

bertanya, dan mengembangkan ide-idenya. Hal ini tebukti sebagian besar siswa

mengeluh apabila diajak belajar metematika, bahkan hasil belajar siswa cenderung

rendah. Seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 1.1
Hasil Nilai Ulangan Harian Siswa Pelajaran Matematika

No Interval Frekuensi Persentase
1. 70-74

65-69
60-64
55-59
50-54
45-49

2
2
6
12
13
1

5.5%
5.5%
17%
33%
36%
3%

Jumlah 36 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil ulangan harian yang dilaksanakan pada siswa

masih banyak siswa yang hasil belajar Matematika yang masih rendah yaitu hanya

10 siswa atau 28% yang mendapat nilai ≥ 60 dan yang mendapat nilai ≤ 60

sebanyak 26 siswa atau 72%. Rendahnya hasil belajar Matematika diduga

disebabkan guru belum menggunakan model yang tepat.

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas

dan mengkaji secara lebih mendalam melalui penelitian tindakan kelas:

“Peningkatan aktivitas belajar menggunakan model discovery learning bagi siswa

kelas IV SD Negeri 2 Way Lunik Bandar lampung TP. 2014/2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan hal-hal yang

menentukan aktivitas belajar  sebagai berikut:

1. Aktivitas belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 Way Lunik Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 masih rendah atau kurang baik.
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2. Guru dalam pembelajaran matematika belum menggunakan model yang tepat

terutama dalam penjelasan dan pemberian pemahaman tentang materi kepada

siswa.

3. Nilai yang diperoleh siswa masih di bawah KKM.

4. Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditargetkan tidak/belum mencapai

ketuntasan yang diharapkan.

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada: “Peningkatan aktivitas belajar

menggunakan model discovery learning bagi siswa  kelas IV SD Negeri 2 Way

Lunik Bandar lampung TP. 2014/2015”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian:

“Bagaimanakah meningkatkan aktivitas belajar menggunakan model discovery

learning bagi siswa  kelas IV SD Negeri 2 Way Lunik Bandar lampung TP.

2014/2015”?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan model

discovery learning pada siswa  kelas IV SD Negeri 2 Way Lunik Bandar

Lampung TP. 2014/2015.
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F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa

a. Supaya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas

b. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam proses pembelajaran.

2. Bagi guru

a. Dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di

kelas.

b. Dapat meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

3. Bagi sekolah

Hendaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di sekolah dan

dapat berguna untuk pengembangan/peningkatan hasil belajar tema peduli

terhadap makhluk hidup pendekatan model discovery learning.

4. Bagi peneliti

Menambah wawasan yang tinggi terhadap pembelajaran tema peduli terhadap

makhluk hidup pendekatan model discovery learning.


