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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban yang dimiliki manusia, 

melainkan pendidikan adalah sebuah kebutuhan. Manusia akan lebih 

berkembang dengan adanya pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang 

dilakukan secara sadar oleh manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan segala potensi-potensi yang dibawa sejak lahir.  

Pendidikan merupakan usaha untuk menciptakan generasi yang 

berkualitas dan memiliki daya saing. Upaya untuk menciptakan generasi yang 

berkualitas maka harus dapat meningkatkan mutu pendidikan diantaranya 

dengan memperbaiki mutu pembelajaran yang tidak hanya penyampaian materi 

saja, tetapi juga harus mentransfer nilai-nilai moral yang baik untuk peserta 

didik. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa  

Pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

 

Pendidikan secara formal dilakukan oleh suatu lembaga yang sering 

disebut dengan sekolah. Dalam proses pendidikan, akan sangat dipengaruhi 



2 
 

oleh komponen yang terkait, yaitu peran kerja sama antara guru dan siswa. Guru 

dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaan pendidikan, yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses 

pembelajaran.  

Melihat hal tersebut maka seorang guru dituntut semaksimal mungkin 

dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa dan juga 

efektif, terutama dalam pemilihan model, pendekatan, serta penggunaan media 

pembelajaran yang tepat agar siswa dapat dengan mudah menyerap dan 

memahami materi. Apabila guru tepat dalam pemilihan model, pendekatan 

maupun media yang sesuai dengan materi ajar, maka tujuan dalam 

pembelajaran pun dapat tercapai. 

Matematika merupakan mata pelajaran pokok yang harus dikuasai oleh 

siswa sekolah dasar dan sebaiknya diajarkan sejak dini. Suwangsih, dkk (2006: 

25) berpendapat bahwa pembelajaran matematika hendaknya disesuaikan 

dengan kompetensi siswa. Materi pembelajaran matematika diajarkan secara 

bertahap yaitu mulai dari konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep-

konsep yang lebih sulit. Selain itu pembelajaran matematika dimulai dari yang 

konkret dan pada akhirnya yang abstrak. Hal ini sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa yang masih berfikir konkret, sehingga sangat diharapkan 

dalam pembelajaran matematika yang bersifat abstrak menggunakan media 

sebagai alat bantu untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV A SD 

Negeri 1 Totokaton pada pada tanggal 15 Desember 2014, peneliti menemukan 

dalam proses pembelajaran masih terpusat pada guru. Selanjutnya, dalam 
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pembelajaran guru kurang dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

menarik minat dan perhatian siswa untuk ikut berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini mengakibatkan aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

menjadi rendah dan pasif, karena kebanyakan siswa menjadi pendengar materi 

saja. Selain itu siswa juga nampak takut ketika menjawab pertanyaan dari guru 

dan ketika mengemukakan pendapat. Kegiatan penggunaan media 

pembelajaran kurang maksimal, sehingga pembelajaran menjadi membosankan 

bagi siswa dalam setiap pertemuannya. Kegiatan pembelajaran di kelas, guru 

kurang membebaskan siswa untuk belajar memecahkan masalah bersama 

teman.  

Penelusuran lebih lanjut, melalui studi dokumen nilai belajar 

matematika siswa yang telah dicapai masih rendah. 

 

Tabel 1.1 Persentase hasil ketuntasan siswa kelas IV SD Negeri 1 Totokaton 

 

 

Kelas Jumah siswa Siswa tuntas 
Persentase 

siswa tuntas 

Siswa belum 

tuntas 

Persentase 

siswa belum 

tuntas 

IV A 23 10 43,48 % 13 56,52% 

IV B 24 12 50 % 12 50% 

 

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditentukan yaitu 66. Pada kelas IV A yang berjumlah 23 

siswa, hanya 10 siswa yang tuntas dengan persentase ketuntasan 43,48%. 

Sedangkan pada kelas IV B yang berjumlah 24 siswa, terdapat 12 siswa yang 

tuntas dengan persentase ketuntasan 50%. Berdasarkan data tersebut, peneliti 

mengambil kelas IV A sebagai kelas yang akan diteliti, karena kelas IV A 

memiliki nilai ketuntasan lebih rendah dibandingkan kelas IV B. 
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Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas, 

diperlukan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif, kreatif, 

inovatif, dan menyenangkan guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Salah satunya dengan penerapan pendekatan scientific dan media grafis 

secara benar melalui langkah-langkah pembelajaran yang telah ditetapkan, 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilaksanakan perbaikan 

pembelajaran dengan judul:”Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Matematika melalui Pendekatan Scientific dan Media Grafis Siswa Kelas IV A 

SD Negeri 1 Totokaton”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

2. Guru belum dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang menarik 

minat dan perhatian siswa untuk ikut berperan aktif dalam proses 

pembelajaran  

3. Siswa takut untuk menjawab pertanyaan dari guru dan mengemukakan 

pendapat. 

4. Kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran. 

5. Guru kurang membebaskan siswa untuk belajar memecahkan masalah 

bersama teman. 



5 
 

6. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV A SD Negeri 1 Totokaton, hanya 10 

siswa (43,48%) dari 23 siswa yang mencapai KKM. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu adanya pembatasan 

masalah. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan aktivitas dan hasil belajar  

matematika melalui pendekatan scientific dan media grafis siswa kelas IVA SD 

Negeri 1 Totokaton. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu  

1. Bagaimanakah pembelajaran matematika melalui pendekatan scientific dan 

media grafis dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV A SD 

Negeri 1 Totokaton? 

2. Apakah pembelajaran matematika melalui pendekatan scientific dan media 

grafis dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV A SD Negeri 1 

Totokaton? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika di 

kelas IV A SD Negeri 1 Totokaton melalui pendekatan scientific dan media 

grafis. 
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2. Meningkatan hasil belajar dalam pembelajaran matematika di kelas IV A 

SD Negeri 1 Totokaton melalui pendekatan scientific dan media grafis. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

banyak pihak antara lain siswa, guru, sekolah, dan peneliti. 

1. Bagi siswa 

Melalui penerapan pendekatan scientific dan media grafis, 

diharapkan siswa dapat memperoleh pembelajaran bermakna yang 

berkaitan dengan situasi dunia nyata, dan mampu mengembangkan 

pengetahuannya sesuai dengan pengalaman belajar yang dialami, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru 

Melalui penerapan pendekatan scientific dan media grafis dijadikan 

alternatif guru dalam memilih pendekatan yang sesuai dengan materi 

pembelajaran sehingga guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

dapat menjadi guru yang professional. 

3. Bagi sekolah 

Melalui penerapan pendekatan scientific dan media grafis, dapat 

sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan diharapkan sekolah akan lebih meningkatkan mutu pendidikan, 

berupaya untuk beradaptasi, dan selektif terhadap perubahan serta 

pembaharuan dalam dunia pendidikan. 
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4. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memotivasi peneliti untuk terus belajar, dan 

menggali pengetahuan mengenai perkembangan dalam dunia pendidikan 

yang dinamis, guna menambah wawasan. Sehingga, diharapkan memiliki 

kredibilitas tinggi dalam dunia pendidikan dan nantinya akan menjadi guru 

proffesional. 

 


