
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena

dengan adanya pendidikan akan terbentuk manusia yang terampil dan berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu keharusan bagi

bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang bekembang karena pada era globalisasi

menuntut kesiapan setiap bangsa  untuk bersaing secara bebas, oleh karena itu sudah

semestinya pembangunan di sektor pendidikan menjadi prioritas utama harus dilakukan

oleh pemerintah. Pendidikan dasar yang memang harus mendapat perhatian khusus.

Inovasi pendidikan Indonesia mengarah kepada cara belajar siswa aktif, yaitu

memberikan peranan yang aktif bagi siswa dalam proses belajar mengajar. Keaktifan

siswa ini diharapkan dapat mengkonstruksi dengan membangkitkan konsep dasar

sehingga kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar dapat ditingkatkan. Kegiatan belajar

tergantung pada usaha guru dalam mengaktifkan para siswanya.

Dalam pendidikan formal guru adalah personal yang sangat menentukan bagi

keberhasilan atau gagalnya pendidikan itu, atau dengan kata lain guru memiliki peranan

yang sangat besar dalam menentukan mutu pendidikan, karena itu peningkatan mutu guru

adalah tuntutan utama untuk dapat tercapainya peningkatan mutu pendidikan. Guru agar

selalu mengupayakan di dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan metode yang



tepat agar siswa dapat belajar secara efektif, efisien dan optimal sehingga tujuan

pembelajaran akan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Peran guru dalam memajukan pendidikan adalah sangat sentral, karena ditangan gurulah

pendidikan itu akan maju. Guru merupakan ujung tombak yang petama dan utama dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila guru dalam menjalankan tugasnya dapat

melaksanakan secara professional kemungkinan prestasi belajar siswa pun akan

meningkat dan demikian pula sebaliknya, apabila guru dalam menjalankan tugasnya tidak

sungguh-sungguh, maka akan sulit bagi guru untuk mencapai cita-cita dan idealisme

profesionalnya, yaitu mencerdaskan anak bangsa.

Berdasarkan hasil observasi di SDN 3 Merak Batin Natar, diperoleh data bahwa nilai rata-

rata kelas IV pada semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011 mata pelajaran matematika

adalah 5,8 sedangkan syarat ketuntasan belajar yang ditetapkan sekolah adalah 6,0.

Informasi yang diperoleh dari guru SDN 3 Merak Batin Natar, siswa kelas IV yang

berjumlah 22 siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan hanya sekitar 9

orang yang aktif belajar. Siswa di kelas tersebut tergolong siswa yang pasif, hanya duduk,

diam dan mendengarkan penjelasan guru. Hal ini disebabkan karena siswa menganggap

matematika sebagai pelajaran yang menakutkan dan membosankan. Selain itu, dalam

kegiatan pembelajaran guru mengajar masih menggunakan metode konvesional, yang

mana guru mendominasi kegiatan belajar mengajar sehingga dalam pembelajaran guru

cenderung lebih aktif dan siswa pasif

Hasil observasi pendahuluan terlihat suatu gejala yang tampak pada diri siswa dalam

pembelajaran sebagai berikut (1) Dalam belajar siswa hanya memperhatikan guru tanpa

turut berperan aktif dalam pembelajaran; (2) Tidak melatih keterampilan intelektual,

kemampuan berkomunikasi dan saling memberikan informasi. Sedangkan yang tampak



pada guru saat pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) Metode yang digunakan tidak

bervariasi; (2) Guru kurang memberikan informasi lewat bahan bacaan.

Beberapa kenyataan di atas mengisyaratkan guru perlu mengupayakan suatu

pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui

pembelajaran dengan menggunakan media konkrit. Pembelajaran dengan menggunakan

media konkret akan lebih efektif karena dapat memotivasi siswa, membuat siswa merasa

senang dan tertantang. Dengan media konkret dapat mempuat suasana belajar yang

menuntut peran aktif siswa dalam proses pembelajaran dan dapat merubah pembelajaran

di SDN 3 Merak Batin yang selama ini masih terfokus pada guru dan kurang

memanfaatkan media. Dengan menggunakan media konkret diharapkan dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika

khususnya kelas IV.

Belajar dengan menggunakan media konkret pada mata pelajaran matematika kelas IV

SDN 3 Merak Batin Kecamatan Natar Tahun Pelajaran 2010/2011).

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka diidentifikasi

masalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang dilakukan guru masih menggunakan metode ceramah dan

memberikan tugas pada siswa atau bersifat konvensional.

2. Guru dalam pembelajaran tidak menggunakan media yang sesuai dengan materi.

3. Siswa hanya sebagai obyek dan tidak berperan aktif

C. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

pada penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa melalui media konkret dalam

pembelajaran matematika kelas  IV SDN 3 Merak Batin?

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa melalui media konkret dalam

pembelajaran matematika kelas  IV SDN 3 Merak Batin?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Meningkatnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Matematika dengan

menggunakan media konkret bangun datar .trapesium dan segitiga, di kelas IV SDN 3

Merak Batin Natar.

2. Meningkatnya hasil dan belajar belajar siswa pada mata pelajaran Matematika dengan

menggunakan media konkret bangun datar trapezium dan segitiga, di kelas IV SDN 3

Merak Batin Natar

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Bagi guru/peneliti adalah meningkatkan kinerja dan menerapkan strategi

pembelajaran yang bervariasi dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

2. Bagi siswa adalah menigkatkan aktivitas belajar dan hasi belajar, tanggung jawab, dan

ketrampilan berkomunikasi dengan baik.

3. Bagi sekolah dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya

meningkatakan mutu pembelajaran matematika di sekolah dan mutu pendidikan di

sekolah itu sendiri.




