
 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa pendidikan Nasiolan adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri termuat dalam pasal 3 yang 

menerangkan bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 
Guna mewujudkan tujuan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional tersebut di atas, diperlukan suatu pembelajaran bagi siswa dan guru yang mengacu 

pada kurikulum. Adapun kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), ketentuan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 

yang mengatur tentang KTSP memuat 10 mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah 

dasar, salah satunya yaitu Matematika. 



 
Matematika adalah suatu cara manusia berpikir, karena kebenaran dan keabsahan dalam 

matematika disajikan sesuai dengan bagaimana pola berpikir manusia. Hal ini terlihat dari 

kekhasan/kekhususan matematika itu sendiri. Untuk itu mengapa matematika diajarkan 

disekolah, alasan utamanya adalah untuk umat manusia, dengan belajar matematika manusia 

dapat menyelesaikan masalah di masyarakat, selain itu matematika dapat membantu bidang 

studi lain, dengan mempelajari giometri siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

logik, (Sureffendi 1995: 92-94).  

 
Mengingat begitu penting pelajaran matematika sebagai salah satu pelajaran yang eksak, 

juga begitu berguna untuk kehidupan di masyarakat agar manusia bisa berhitung, mengukur 

panjang, mengukur luas dan lain sebagainya, maka guru harus bisa membuat matapelajaran 

matematika yang membosankan danmenakutkan bisa disukai oleh para siswa. Guru harus 

bisa menciptakan inovasi dalam pembelajaran guna menumbuhkan aktivitas anak pada mata 

pelajaran matematika. 

 
Namun demikian berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan pada siswa SDN 

2 Sumur Putri tahun 2012 nampak bahwa aktivitas belajar siswa masih rendah yakni hanya 

59,09 persen hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan jika ditanya tidak mau menjawab, 

diberi kesempatan bertanya diam saja, jika diberi tugas tidak dikerjakan, jika dikerjakan 

mereka hanya menyontek milik temannya. Jika hal itu dibiarkan akan berdampak pada hasil 

prestasi mereka. Hal ini terlihat dari 22 siswa yang ada hanya 36,35 persen yang mendapat 

nilai di atas KKM selebihnya jauh berada di bawah KKM. 

 



Berdasarkan analisa sementara kondisi tersebut disebkan oleh beberapa faktor yakni: 

pertama cara mengajar yang tidak menarik, guru hanya mengajar dengan menggunakan 

metode ceramah siswa hanya mendengarkan saja dan siswa kurang dilibatkan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 
Kedua dalam kegiatan belajar guru tidak atau jarang menggunakan media, paling-paling 

hanya menggunakan jari tangan, akibatnya siswa ngobrol, acuh tak acuh dan malas 

melakukan kegiatan belajar yang pada akhirnya berdampak pada prestasi belajar siswa 

menurun. Oleh sebab itu maka perlu ada suatu tindakan yang dapat meningkatkan aktivitas 

dan prestasi belajar siswa. Adapun salah satu tindakan yang dianggap tepat untuk 

meningkatkan aktivatas dan prestasi belajar siswa adalah dengan penggunaan media dalam 

proses pembelajaran mengingat media merupakan perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima (Arsyad 2011: 3), dengan demikian media yang digunakan dalam 

pembelajaran berguna untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa karena biasanya siswa cenderung akan 

lebih fokus pikirannya jika melihat hal-hal yang nyata.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Matematika di kelas VI SDN 2 Sumur Putri masih bersifat satu arah atau 

berpusat pada guru. 

2. Belum digunakannya media pembelajaran dalam pembelajaran Matematika di kelas VI 

SDN 2 Sumur Putri 

3. Aktivitas belajar Matematika pada siswa kelas VI SDN 2 Sumur Putri masih rendah. 



4. Prestasi belajar Matematika pada siswa kelas VI SDN 2 Sumur Putri masih rendah. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalahnya adalah Prestasi 

belajar dan Aktivitas belajar Matematika siswa kelas VI SD Negeri 2 Sumur Putri masih 

rendah. Atas dasar itu, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar Matematika melalui penggunaan media pada 

siswa kelas VI SD Negeri 2 Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013? 

2. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar Matematika melalui penggunaan media pada 

siswa kelas VI SD Negeri 2 Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013? 

3. Bagaimanakah keterkaian antara peningkatan aktivitas terhadap peningkatan prestasi 

belajar Matematika dengan menggunakan media pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Sumur 

Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013? 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Peningkatan aktivitas belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Sumur Putri 

Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan menggunakan media dalam 

pembelajaran. 

2. Peningkatan prestasi belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Sumur Putri 

Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan menggunakan media dalam 

pembelajaran. 



 
1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya 

peningkatan aktivitas dan prestasi belajar Matematika dengan penggunakan media 

pembelajaran. 

2. Bagi Guru, sebagai masukan bagi guru dalam upaya penggunaan media dalam setiap 

pembelajaran guna perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatkan kualitas pembelajaran Matematika, khususnya dalam hal penggunaan 

media pembelajaran di kelas.    

 


