
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Ilmu pendidikan sangat penting bagi semua manusia, dengan pendidikan kita 

dapat menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas 

diri kita agar kita tidak mudah dibodohi orang lain. Pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan pola pikir masyarakat. Program pendidikan yang ada pada saat ini 

diharapkan mampu menyediakan sumber daya manusia yang mampu menjawab 

dan memecahkan masalah sesuai dengan tuntutan zaman.  

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003 No. 20 BAB  XI pasal 40 ayat 

2 halaman 15 tertulis  Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :  

a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis; 

b) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; dan 

c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 
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Dari pernyataan di atas mengisyaratkan konsekuensinya profesi seorang guru 

bertanggung jawab atas tugasnya sebagai tenaga pendidik yang berkualitas serta 

profesional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 

pembaharuan dunia pendidikan serta penekanan-penekanan pada hal-hal yang 

masih kurang diminati siswa. Perlu diperhatikan bahwa keberhasilan pendidikan 

tidak semata-mata ditentukan oleh sekolah. Keluarga dan masyarakat juga akan 

sangat berpengaruh. Maka sekolah, keluaraga, dan masyarakat perlu bekerja sama 

agar pendidikan dapat berhasil dengan baik. 

 

Matematika adalah ilmu yang mempunyai objek berupa fakta, konsep dan operasi 

serta prinsip. Kesemua objek tersebut harus dipahami secara benar oleh siswa, 

karena materi tertentu dalam matematika bisa merupakan prasyarat untuk 

menguasai materi matematika yang lain, bahkan untuk pelajaran yang lain seperti 

fisika, keuangan dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu 

adanya pengembangan dan pembaruan dibidang pendidikan antara lain 

pembahasan model atau meningkatkan relevansi model mengajar. Model 

mengajar dikatakan relevan jika mampu mengantar siswa mencapai tujuan 

pendidikan melalui pengajaran. Guru menyadari bahwa matematika sering 

dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang diminati, ditakuti dan dihindari oleh 

sebagian besar siswa. Siswa efisien yang menjadi ciri utama matematika. 

Matematika diberikan kepada siswa dari tiap tingkatan yang lebih banyak 

dibandingkan mata pelajaran lainnya. 
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Rendahnya perolehan hasil belajar matematika khususnya materi menjumlakan 

dan mengurangkan bilangan bulat belum mencapai ketuntasan pada siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Sukaraja. Hal ini menunjukkan adanya indikasi terhadap 

rendahnya kinerja belajar siswa dan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran jadi terhambat yang 

berakibat aktivitas belajar siswa kurang optimal. Guru dalam menyampaikan 

materi kurang memberikan contoh yang konkret yang mudah dipahami siswa. 

Selain itu sebagian besar siswa sulit menangkap penjelasan guru. Hal lain juga 

terlihat dari hasil belajar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) dalam mata pelajaran matematika yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

sekolah yaitu 65.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penerapan model pembelajaran PAIKEM 

menjadi alternatif untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Siswa juga akan diajak belajar dalam suasana yang 

lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam 

menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Dengan model ini 

diharapkan dapat tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan 

kegiatan belajar siswa. Dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Dalam 

interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa 

berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan 

baik apabila siswa banyak aktif dibandingkan guru. Penerapan model PAIKEM  

siswa dituntut untuk mandiri dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan 
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guru bertugas sebagai monitoring dan fasilitator. Di bawah ini data nilai hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SDN 2 Sukaraja. 

 

Tabel 1.1 Nilai Ujian Tengah Semester Matematika Siswa Kelas IV SDN 2 

Sukaraja Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 

1  65 – 100 5 16,6 % Tuntas 

2   50 -  60 10  33,3 % Tuntas 

3 ≤ 50 15 50 % Tidak Tuntas 

Jumlah 30 100 % Tuntas 

 
Tabel 1.1 di atas menjelaskan tentang nilai rata-rata hasil belajar mata pelajaran 

matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukaraja pada ujian tengah semester 

tahun pelajaran 2013/2014 dari 30 siswa yang belum mencapai ketuntasan adalah 

25 siswa (83,3%) sedangkan seharusnya ketuntasan dicapai oleh ≥ 70%. 

Kurikulum di sekolah telah menetapkan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) pada pelajaran matematika adalah 65 sedangkan dari data tersebut hasil 

belajar siswa masih banyak siswa yang belum mencapai KKM. Berdasarkan latar 

belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Dengan Model PAIKEM 

Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sukaraja Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukan diatas maka identifikasi 

masalah pada penelitian tindakan kelas ini antara lain : 

1. Hasil belajar matematika yang rendah. 

2. Proses pembelajaran jadi terhambat yang berakibat aktivitas belajar siswa 

kurang optimal. 

3. Guru dalam menyampaikan materi kurang memberikan contoh yang konkret 

yang mudah dipahami siswa. 

4. Sebagian besar siswa sulit menangkap penjelasan guru. 

5. Hasil belajar matematika siswa kelas IV rendah dibawah nilai KKM (< 65) 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan indentifikasi masalah maka rumusan dalam penelitian tindakan kelas 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika melalui  

model PAIKEM  bagi  siswa kelas IV SDN 2 Sukaraja Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

 

D. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk :  

1. Untuk meningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika dengan model 

PAIKEM  pada siswa kelas IV SDN 2 Sukaraja Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan  untuk : 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan prestasi  belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

matematika. 

b. Memperoleh kemudahan dalam belajar matematika dengan model 

PAIKEM. 

2. Bagi Guru 

a.   Mendapatkan model dan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan pelajaran matematika. 

b.   Meningkatkan kualitas keterampilan dengan menggunakan alat peraga 

dalam pembelajaran, sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan mutu bagi pembelajaran di sekolah. 

b. Memiliki guru yang dapat mengajar dengan  professional. 

c. Memiliki kepercayaan dari masyarakat karena kualitas hasil pendidikan 

yang baik. 

4. Bagi Peneliti 

 Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam 

perbaikan pembelajaran matematika, khususnya upaya peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa dengan model PAIKEM. 

 


