
 
 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
                                        
 
A. Latar Belakang 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 

1 pendidikan adalah upaya sadar yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat. Salah satu komponen 

pendidikan dasar adalah bidang pengajaran diantaranya matematika. 

Permasalahan yang muncul terkait dengan dunia pendidikan matematika di 

tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi sejak lama 

adalah bagaimana melakukan transformasi berbagai konsep matematika 

yang telah dikenal masyarakat sebagai mata pelajaran yang sulit.  

Dengan demikian matematika perlu mendapatkan perhatian yang cukup 

besar karena pada setiap aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia 

hampir bisa dipastikan tidak mungkin dapat terlepas dari kegiatan 

matematika. Oleh karenanya, kebutuhan untuk mengembangkan 

pendidikan matematika merupakan tuntutan yang sulit dihindarkan. Dalam 

proses pendidikan, kurikulum menempati posisi yang menentukan. Ibarat 

tubuh, kurikulum merupakan jantung pendidikan. Kurikulum yang 
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dikembangkan dalam praktik pendidikan di Indonesia selama ini 

dipandang lebih banyak diorientasikan kepada pencapaian kemajuan 

akademik, padahal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, spektrum 

tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan lebih luas dari sekedar aspek 

akademikMatematika merupakan suatu pelajaran yang cukup luas dengan 

objek yang abstrak dalam kehidupan keseharian kita. Pelajaran Matematika 

ini dibangun melalui proses penalaran serta pamahaman oleh seseorang 

akan kebenaran suatu konsep sebagai sesuatu yang bersifat kuat dan jelas. 

Dalam pembelajaran matematika agar mudah dimengerti oleh siswa, 

proses penalaran induktif dapat dilakukan pada awal pembelajaran dan 

kemudian dilanjutkan dengan proses penalaran deduktif untuk menguatkan 

pemahaman yang sudah dimiliki oleh siswa. 

Dalam pengajaran matematika yang selama ini cenderung terdengar agak 

menjadi suatu kekhawatiran tersendiri bagi siswa masih terdapat banyak 

sekali kekurangannya. Pengajaran matematika akan bisa disebut berjalan 

dan berhasil dengan baik, manakala seorang guru yang sebenarnya 

mengikuti proses belajar matematika juga harus mampu mengubah diri 

peserta didik, sehingga pengajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara 

langsung. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua 

pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah 

dari berbagai sumber dan tempat di dunia. Selain perkembangan yang 

pesat, perubahan juga terjadi dengan cepat. Karenanya diperlukan 

kemampuan untuk memperoleh, dan mengelola dan memanfaatkan 
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informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah, bersifat tidak 

pasti dan berkesan kompetitif. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran, 

antara lain berpikir sistematis, logis, kritis yang dapat dikembangkan 

melalui pembelajaran matematika, agar siswa dapat berpikir secara 

sistematis, logis, abstrak, menggunakan matematika dalam pemecahan 

masalah, serta melakukan komunikasi dengan menggunakan simbol, tabel, 

grafik, dan diagram yang dikembangkan melalui pembelajaran yang 

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 

Bahan ajar merupakan sarana yang penting sebagai mediator penyalur 

dalam proses pembelajaran. Keberadaan dan pemanfaatan bahan ajar akan 

dapat menunjang keberhasilan dalam menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik bagi siswa. Di dalam proses pembelajaran matematika yang 

terjadi sekarang ini, siswa mengalami banyak kesulitan karena matematika 

hanya digunakan dalam aplikasi konsep saja,meskipun pemahaman yang 

siswa miliki belum matang. Akibatnya, siswa kurang menghayati atau 

memahami konsep-konsep matematika, dan siswa mengalami kesulitan 

untuk mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran matematika di kelas ditekankan pada keterkaitan antara 

konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Selain itu 

perlu juga menerapkan kembali konsep matematika yang telah dimiliki 

anak pada kehidupan sehari-hari atau pada bidang lain.                    

Tujuan mata pelajaran Matematika SD menurut Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tahun 2006, adalah menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan bilangan) sebagai 
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alat dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan kemampuan anak didik 

yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan Matematika, mengembangkan 

kemampuan dasar Matematika sebagai bekal lebih lanjut, membentuk 

sikap yang logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. Selama ini matematika 

bagi siswa pada umumnya merupakan pelajaran yang tidak disenangi, 

sehingga nilai matematika selalu lebih rendah dari pada pelajaran yang 

lain. Sudah semestinya hal itu disadari oleh semua pihak dalam kegiatan 

pembelajaran matematika serta dengan segera mencari pencetus serta 

penanggulangannya. 

Dalam teori Brownell dan Van Engen yang dikutip oleh Karso (2003 : 22-

26), seorang anak harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya dan 

perlunya latihan dalam pembelajaran matematika bahkan dianjurkan. 

Latihan itu penting, tetapi latihan dilakukan apabila suatu konsep, prinsip 

atau proses telah dipahami dan dimengerti oleh para siswa melalui suatu 

kejadian, benda atau tindakan yang diwakili oleh simbol. 

Proses pembelajaran di SD tidak langsung melalui latihan-latihan atau 

hafalan, tetapi bertahap secara bermakna yang mengutamakan pada 

pengertian bukan sekedar hafalan. Kemampuan mendemonstrasikan 

operasi-operasi hitung secara mekanis dan otomatis tidaklah cukup, tujuan 

utama dari pengajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan 

berpikir dalam situasi kuantitatif dan pentingnya matematika dalam 

kehidupan manusia sehari-hari. (Karso, 2003:1.26) 
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Berdasarkan hasil ulangan harian mata pelajaran matematika diketahui 

bahwa siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Gedong Tataan memiliki 

satu kelas dengan jumlah siswa 7 orang, yang terdiri dari 4 siswa laki-laki 

dan 3 siswa perempuan. Ditemukan bahwa sebagian besar siswa belum 

mendapat nilai yang sesuai dengan ketuntasan minimal yaitu 65, sebagai 

penjelasan siswa yang memperoleh nilai matematika 5 berjumlah 3 orang, 

nilai 6 berjumlah 2 orang, dan nilai 8 diperoleh 2 orang.  

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan untuk tahun pelajaran 

2011/2012 diperoleh nilai rata-rata di kelas IV adalah 55.  Rendahnya hasil 

belajar di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Gedong Tataan ini dikarenakan 

materi yang disampaikan hanya terbatas pada buku, penggunaan metode 

konvensional (ceramah) masih mendominasi dalam pembelajaran, alat dan 

media yang terbatas mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang 

maksimal, adanya kecenderungan guru yang lebih memperhatikan siswa 

yang lebih aktif dibandingkan siswa yang tidak aktif, dan pembelajaran 

yang masih berpusat pada guru.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan perbaikan dalam  

pembelajaran Matematika dengan menggunakan media Pembelajaran, oleh 

sebab itu maka peneliti memilih judul Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 3 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah berikut: 

1. Penyampaian materi yang terbilang masih terbatas pada buku panduan. 

2. Motivasi siswa masih rendah dalam mengikuti pelajaran matematika. 

3. Terbatasnya alat dan media dalam pembelajaran matematika di SD 

kelas IV SDN 3 Gedong Tataan. 

4. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru. 

5. Belum mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 65. 

6. Siswa masih kesulitan dalam mengaplikasikan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang tersebut dirumuskan 

Apakah media Pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian adalah untuk:  

Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 3 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan media pembelajaran. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Bagi siswa,  

a) Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan dalam 

proses pembelajaran dengan mempergunakan media gambar 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar 

b) Diharapkan siswa dapat memperoleh kemudahan-kemudahan 

dalam mempelajari mata pelajaran Matematika melalui media 

gambar. 

2. Bagi guru,  

a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk    

meningkatkan proses pembelajaran matematika dan sekaligus 

referensi untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas. 

b) Diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan 

dalam proses pembelajaran secara profesional. 

3. Bagi sekolah 

a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat 

kebijakan tentang peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, 

melalui pelatihan bagi guru tentang media pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

b) Dengan dilaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif, dapat meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mata 

pelajaran matematika di sekolah 
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4. Bagi Peneliti 

Dengan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini penulis memiliki 

pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman tentang Penelitian Tindakan 

Kelas, khususnya tentang penggunaan media pembelajaran yang tepat. 

Penulis mampu mendeteksi permasalahan yang ada di dalam proses 

pembelajaran, sekaligus mencari alternatif/solusi yang tepat. Selain itu 

penulis mampu memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar siswa 
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