
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 

Guru memiliki peranan penting dalam pembangunan, terutama di bidang 

pendidikan. Tugas seorang guru adalah mendidik, mengajar dan melatih siswanya 

agar memperoleh pengetahuan, wawasan maupun keterampilan sebagai bekalnya 

kelak. Dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, guru memerlukan 

wawasan yang mantap dan utuh tentang kegiatan balajar-mengajar. 

 

Seorang guru harus mengetahui dan memiliki gambaran secara menyeluruh 

mengenai bagaimana proses belajar-mengajar itu terjadi serta langkah-langkah 

apa yang diperlukan sehingga tugas-tugas keguruannya bisa dilakukan dengan 

baik dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

Untuk mencapai tujuan tesebut perlu dikembangkan suasana pembelajaran yang 

kondusif dan mempersiapkan diri secara optimal. Pengelolaan pembelajaran yang 

dilakukan dengan baik tentunya akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembelajaran. Pembelajaran yang berhasil ditunjukkan oleh lingkup penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru serta tinggi rendahnya 

penguasaan materi pelajaran tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi yang 

dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Secara umum, hasil belajar ini 
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tercermin dari terserapnya materi pelajaran oleh anak. Tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi  pelajaran tersebut biasanya disebut sebagai hasil belajar siswa 

yang dinyatakan dalam bentuk nilai. 

 

Agar pembelajaran menjadi lebih nyaman dan bermakna serta menyenangkan 

maka pembelajaran perlu menerapkan strategi PAIKEM yaitu pembelajaran yang 

bertujuan membangkitkan aktivitas siswa serta menumbuhkan kreativitas 

sehingga pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan yang akhirnya 

tercapailah hasil belajar yang maksimal. 

 

Lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung 

satu diantaranya adalah SD Negeri 5 Sumberejo. Dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas VB, selama ini siswa kurang bersemangat dan tampak pasif, 

hasil belajar yang dicapai siswa masih rendah. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, hal ini terjadi karena metode pembelajaran yang 

digunakan guru tidak sesuai dengan materi yang disampaikan, sebab guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa terlihat jenuh. Selain itu, 

media yang digunakan juga lebih banyak berupa gambar-gambar yang dibuat guru 

di papan tulis dan tidak menarik, sehingga siswa tampak pasif ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mencoba menerapkan metode 

discovery dalam pembelajaran matematika dengan materi Luas Bangun Datar di 

kelas VB SD Negeri 5 Sumberejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, 

karena dengan metode ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi 
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dirinya melalui kegiatan menemukan, menyelidiki, dan memecahkan sendiri 

masalah yang dipelajari, sehingga mereka tidak merasa jenuh ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1) Siswa masih mengalami kesulitan untuk menyerap materi pelajaran 

2) Aktivitas siswa masih rendah (siswa pasif ) dalam belajar 

3) Siswa tidak bersemangat 

4) Metode yang digunakan kurang tepat 

5) Media yang digunakan kurang menarik perhatian siswa 

6) Hasil belajar siswa belum mencapai KKM 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Apakah dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan materi Luas 

Bangun Datar di kelas VB SD Negeri 5 Sumberejo Kecamatan Kemiling 

Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2) Apakah dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan materi Luas Bangun 
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Datar di kelas VB SD Negeri 5 Sumberejo Kecamatan Kemiling Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika dengan menggunakan metode discovery di kelas VB SD 

Negeri 5 Sumberejo Kecamatan Kemiling. 

2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

dengan menggunakan metode discovery di kelas VB SD Negeri 5 

Sumberejo Kecamatan Kemiling. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

1.5.1. Bagi Siswa 

1) Aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan materi 

Luas Bangun Datar di kelas VB SD Negeri 5 Sumberejo menjadi 

meningkat. 

2) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan materi Luas 

Bangun Datar di kelas VB SD Negeri 5 Sumberejo menjadi meningkat. 

3) Pola pikir dan kreativitas siswa menjadi terlatih. 

 

1.5.2. Bagi Guru 

1) Meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran 
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2) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

3) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil dan proses 

pembelajaran 

 

1.5.3. Bagi Sekolah 

1) Memotivasi pihak sekolah untuk meningkatkan pengadaan sarana dan 

prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran 

2) Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

 

1.5.4. Bagi Peneliti 

1) Memberikan pengalaman dan wawasan pribadi dalam mengembangkan 

program pembelajaran. 

2) Meningkatkan pengetahuan dalam mengatasi masalah pembelajaran 

khususnya pelajaran matematika, sehingga pengalaman ini dapat didesain 

dan diterapkan pada mata pelajaran lain. 


