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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003 menyatakan

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan,pengendaliaan diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya

, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pernyataan tersebu, proses pembelajaran

sangat penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Pembelajaran itu

sendiri adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya pendidikan

sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung diharapkan peserta didik

dapat secara aktif t mengembangkan potensi dalam dirinya.

Pada dasarnya pembelajaran itu didasari oleh adanya interaksi antara guru dan

siswa agar tercapainya tujuan pendidikan.  Oleh karena itu, pembelajaran

merupakan unsur utama dalam pendidikan, sebab berhasil dan tidaknya tujuan

pendidikan bergantung pada pembelajaran yang berlangsung di kelas. Sehingga

keberhasilan suatu pembelajaran dikaitkan dengan siswa yang tuntas dalam

belajar. Maka jika hasil belajar siswa yang diperoleh itu baik dan memenuhi

kriteria ketuntasan belajar maka pembelajaran yang dilakukan itu berhasil.
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Sebaliknya, apabila hasil belajar siswa yang diperoleh rendah dan belum dapat

memenuhi kriteria ketuntasan, maka pembelajaran tersebut belum berhasil.

Berdasarkan hasil observasi kelas dan wawancara dengan guru matematika kelas

IVA SD Negeri 1 Tanjung Jaya Lampung Tengah TA 2010/2011 diketahui bahwa

rendahnya aktivitas belajar siswa yang dapat dilihat selama pembelajaran di kelas.

Guru masih mendominasi dan menjadi pusat informasi bagi siswa selama proses

pembelajaran dan masih menggunakan metode ceramah. Pada saat guru memberi

kesempatan untuk bertanya kepada siswa tentang materi yang belum dimengerti,

sedikit siswa yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dan hanya terbatas

pada siswa tertentu saja. Sedangkan siswa yang tidak mengerti hanya memper-

hatikan dan diam saja, karena tidak berani bertanya.  Beberapa siswa melakukan

aktivitas yang tidak perlu seperti mengobrol di dalam kelas, mengganggu teman,

tidak memperhatikan guru pada saat mengajar dan melakukan aktivitas lain yang

tidak perlu.

Aktivitas belajar yang rendah juga terlihat dari hasil belajar matematika siswa.

Hal ini diperoleh berdasarkan analisis data nilai hasil belajar siswa kelas IV A SD

Negeri 1 Tanjung Jaya Lampung Tengah pada ulangan harian pada pokok bahasan

sifat-sifat hitung bilangan cacah, siswa yang tuntas belajar (memperoleh nilai

lebih atau sama dengan 60) hanya 44% yaitu 11 dari 25 siswa, dan sedangkan

standar ketuntasan yang ditetapkan oleh sekolah adalah 60 siswa memenuhi

KKM).

Hasil belajar yang rendah disebabkan aktivitas belajar siswa selama pembelajaran

kurang tinggi. Di samping itu, adanya penyajian materi pelajaran yang tidak
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menarik, mengakibatkan siswa malas dan bosan belajar matematika sehingga

perlahan-lahan menyebabkan siswa tidak tertarik untuk belajar karena dianggap

matematika itu membosankan dan sulit untuk dipelajari.

Kenyataannya, setiap siswa memiliki karakteristik, kecepatan, dan kebutuhan

belajar yang berbeda-beda, ada yang berkemampuan rendah, sedang dan tinggi.

Sebagian besar siswa kelas IV A SD negeri 1 Tanjung Jaya memiliki kemampuan

berpikir yang sedang. Pada dasarnya, sebagian besar anak-anak sekolah dasar

masih didominasi oleh dunia bermain, itu bukan hanya berlaku pada sekolah dasar

saja, murid SMP, SMA dan mahasiswa sekalipun masih suka bermain. Dunia

yang penuh dengan keceriaan, penuh kegembiraan,dan menyenangkan. Oleh

karena itu, usaha agar dapat meningkatkan antusias dan aktivitas belajar siswa

adalah dengan menerapkan suatu strategi pengajaran yang tepat untuk dapat

mengoptimalkan pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran

yang tepat.  Metode pembelajaran yang diharapkan adalah metode pembelajaran

yang menarik, menyenangkan, tidak membosankan dan lebih melibatkan siswa,

sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini sesuai dengan

karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2007:98) yaitu

dalam mengelola kegiatan belajar mengajar, maka aktivitas siswa menjadi titik

tekan dalam pembelajaran yang diciptakan di dalam kelas, karena keaktifan siswa

selama pembelajaran merupakan hakikat belajar yang menempatkan siswa sebagai

pelaku belajar. Melalui proses belajar yang demikian, diharapkan siswa lebih

aktif dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.
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Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan ini

adalah dengan mengunakan metode diskusi. Metode diskusi lebih terfokus pada

aktivitas siswa dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dengan metode

diskusi siswa dapat mengembangkan sifat saling menghormati tentang keragaman

pendapat orang lain dan akan lebih banyak terlibat secara langsung, sehingga

siswa dapat terbiasa menemukan sendiri penyelesaian masalah yang terdapat dari

konsep-konsep matematika yang dibahas dalam pembelajaran dengan dibimbing

oleh guru.  Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dapat

membiasakan siswa belajar mandiri karena bisa membuat lebih aktif selama

pembelajaran di kelas juga aktif di luar kelas.

Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran matematika dapat dipadukan

dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan

minat belajar siswa yaitu dengan menggunakan komik matematika.  Komik

matematika dapat menjadi pilihan karena adanya kecenderungan banyak siswa,

terutama siswa kelas IV A SD Negeri 1 Tanjung Jaya lebih menyukai bacaan

media hiburan seperti buku bergambar/komik dibandingkan saat belajar seperti

biasanya. Maka dengan menggunakan metode diskusi yang dipadukan dengan

komik matematika diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar

siswa.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian tindakan

ini adalah “ Apakah pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi berbasis

komik matematika dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV

A SD Negeri 1 Tanjung Jaya Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2010/2011?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk meningkat-

kan aktivitas siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV A

SD Negeri 1 Tanjung Jaya Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tindakan ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan

pemikiran bagi guru matematika SD Negeri 1 Tanjung Jaya Lampung Tengah

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswanya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan masalah maka penelitian tindakan kelas ini perlu

dibatasi ruang lingkupnya yaitu:

1. Metode diskusi merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran yang

didalamnya ada interaksi antar individu lain, membicarakan suatu masalah,

dimana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan

pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan
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atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah,yang sebelum-

nya siswa telah dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing

anggotanya terdiri dari 4-5 orang.

2. Komik matematika merupakan bentuk kartun yang mengemukakan karakter

satu atau beberapa tokoh yang memerankan suatu cerita dan secara implisit

memuat konsep-konsep atau persoalan matematika.

3. Aktivitas belajar adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa selama

proses pembelajaran yang relevan dengan kegiatan pembelajaran yang meng-

akibatkan perubahan dalam diri berupa bertambahnya pengalaman belajar

yang sifatnya bergantung pada sedikit banyaknya perubahan dan tak lepas

dari bimbingan tenaga pengajar.  Aktivitas yang diamati dalam penelitian ini

adalah memperhatikan penjelasan guru, siswa bertanya atau menjawab

pertanyaan dari guru, membaca dan memahami isi cerita komik matematika

yang telah diberikan guru, berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan

LKK, mempresentasikan dan memperhatikan presentasi hasil diskusi

kelompok lain, kemudian menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok.

4. Hasil belajar matematika adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa

setelah mengikuti pembelajaran, yang ditunjukan dengan nilai yang diper-

oleh dari hasil tes pada setiap siklus.

5. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan dan

mengurutkan bilangan, Operasi hitung perkalian dan pembagian, dan

melakukan hitung campuran


