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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk menjembatani 

antara kondisi obyektif yang sedang terjadi dengan apa yang diharapkan 

terjadi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan (SNP) pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa 

“pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana interaktif, inspiratif, 

menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran, mengembangkan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologi dengan kreativitas dan kemandirian siswa”  mengajar dapat diartikan 

sebagai upaya untuk menciptakan suatu sistem lingkungan belajar supaya 

proses belajar dapat berlangsung. 

Dengan adanya perbaikan dalam pembelajaran baik dari segi guru 

maupun dari segi siswanya diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu 

dan kualitas dalam pembelajaran di sekolah khususnya di sekolah dasar dalam 

mata pelajaran matematika. Alasan pentingnya matematika untuk dipelajari 

karena begitu banyak kegunaannya. Suwangsih (2006: 9) menyebutkan 

kegunaan matematika yaitu: (1) matematika sebagai pelayan ilmu yang lain, 

dan (2) matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 



 2 

Di kelas IV Sekolah Dasar mata pelajaran Matematika mendapat alokasi 

waktu 6 (enam) jam pelajaran tiap minggunya, ini merupakan alokasi waktu 

terbanyak bersama-sama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun 

demikian tingkat penguasaan materi pelajaran matematika rata-rata masih 

rendah. 

Sementara itu, berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan di 

SDN 2 Banjar Negeri dalam mata pelajaran Matematika kelas IVA ditemukan 

bahwa pelaksanaanya masih berpusat pada guru, serta belum digunakan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga sebagian besar siswa 

tidak memperhatikan guru ketika menyampaikan materi, serta kurangnya 

aktivitas dalam bertanya khususnya mengenai materi yang belum dikuasai 

siswa, akibatnya hasil belajar siswa masih dibawah kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yang telah ditentukan yaitu 58.  

Stimulus visual diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat 

belajar siswa yang pada akhirnya berdampak positif terhadap aktivitas dan 

hasil belajar yang dicapai. Semua hal tersebut sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Levie & Levie (Arsyad, 2002: 9) dengan membaca kembali 

hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus gambar dan stimulus visual 

dan verbal yang menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil 

belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, 

mengingat kembali, dan menghubung-hubungkan fakta dan konsep, yang 

dimana stimulus tersebut diwujudkan dalam bentuk media. Karena media 

dapat membantu siswa dalam mengarahkan perhatian siswa untuk 
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berkonsentrasi kepada isi pembelajaran serta membantu meningkatkan 

penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstrak. 

Oleh sebab itu penulis mengangkat judul Penggunaan Media Visual 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika kelas IVA SDN 2 Banjar Negeri Tahun Pelajaran 2011/2012 

khususnya pokok bahasan keliling dan luas bangun datar. 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Belum digunakanya media visual dalam proses pembelajaran. 

2. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru. 

3. Rendahnya aktivitas siswa 

4. Rendahnya hasil belajar siswa. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti akan meneliti 

”Penggunaan Media Visual untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa pada pokok bahasan Keliling dan luas bangun datar Mata Pelajaran 

Matematika Kelas IVA SDN 2 Banjar Negeri Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana langkah-langkah penggunaan media visual untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

kelas IVA SDN 2 Banjar Negeri Tahun Pelajaran 2011/2012? 

2. Bagaimana langkah-langkah penggunaan media visual untuk  

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas 

IVA SDN 2 Banjar Negeri Tahun Pelajaran 2011/2012? 

 
 
E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IVA SDN 2 Banjar Negeri 

Tahun Pelajaran 2011/2012 pada mata pelajaran Matematika dengan 

menggunakan Media Visual 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SDN 2 Banjar Negeri Tahun 

Pelajaran 2011/2012 pada mata pelajaran Matematika dengan 

menggunakan Media Visual. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi: 

1. Siswa, yaitu dapat meningkatkan pemahaman konsep menghitung keliling 

dan luas bangun datar pada pelajaran Matematika khususnya di kelas IVA 

semester 1, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Guru, yaitu dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pada mata 

pelajaran Matematika mengenai media visual, sehingga dapat digunakan 

untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan professional guru 

dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas. 

3. Sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran sebagai referensi bagi tenaga pendidik 

di sekolah bersangkutan. 

4. Peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai PTK 

sehingga dapat diterapkan ketika menjadi guru kelak. 

 


