
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah yang muncul dalam pembelajaran matematika di 

SD khususnya adalah sulitnya siswa dalam menyelesaikan soal pencerminan 

bangun datar. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian siswa sulit menyelesaikan 

soal tentang pencerminan pada bangun datar. 

Hal ini disebabkan antara lain karena siswa belum memahami konsep 

dan langkah-langkah pengerjaannya. Kurangnya konsentrasi ketika pelajaran 

berlangsung juga menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Masalah 

klasik dimana siswa sudah menganggap belajar matematika itu sulit dan 

membosankan sehingga siswa masih mengalami kesulitan untuk menelaah 

penjelasan guru dan menjawab atau menyelesaikan soal-soal yang ada. 

 Hasil diskusi dan saling tukar pendapat dengan salah seorang teman 

sejawat (guru) di SDN BETTET 1 memberikan hasil pada suatu kesimpulan 

awal. Hasil evaluasi bersama yang telah dilakukan maka masalah 

pembelajaran yang ada terkait pencerminan pada bangun datar maka 

semuanya mengerucut pada kurangnya media pembelajaran yang tidak hanya 

efektif namun sekaligus menarik dan meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dari siswa. Selama ini murid hanya menyentuh sisi kognitifnya dan 

kurang diberikan suatu contoh konkret dalam pembelajaran pencerminan. 

Untuk mendukung pola pembelajaran matematika yang aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan, kreatifitas guru dalam mengelola pembelajaran 

sangat mempengaruhi kreatifitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
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matematika. Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi terhadap 

terciptanya pola pembelajaran tersebut dalam rangka pencapaian hasil belajar 

yang maksimal yaitu penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran. 

Menurut Sri Mukti (dalam MIMBAR, 2006:36) salah satu usaha untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar adalah dengan menyediakan 

sarana pembelajaran yang memadai, salah satunya yaitu alat peraga sebagai 

media pembelajaran. 

Berangkat dari akar permasalahan tersebut maka diperlukan langkah-

langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Pembelajaran matematika yang 

berbasis pada pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dan inovatif 

(PAKEMI) sangat dibutuhkan agar pembelajaran matematika yang sudah 

mendapatkan image sebagai mata pelajaran yang sulit dan menyeramkan akan 

dapat diubah sebagai mata pelajaran yang menyenangkan dan menantang. 

Penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran matematika 

memiliki tujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi 

matematika. Dalam hal ini, setelah memahami siswa juga dipermudah dalam 

hal pengerjaan kegiatan pembelajaran matematika. Sehingga bukan hanya 

sekedar memahami, namun juga melakukan kegiatan proses. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Depdiknas dalam bukunya Matematika (2004:20), bahwa 

“menghafalkan dalam matematika tidaklah dilarang tetapi hendaklah 

dilakukan setelah memahaminya 

Media pembelajaran atau alat peraga yang kerap digunakan dalam 

penanaman konsep pencerminan adalah kertas berpetak, cermin serta gambar 

pada OHP (Over Head Projector) dan visualisasi melalui LCD proyektor. 
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Namun efektivitas dan ketersediaan merupakan faktor penentu dalam 

pemilihan media yang sesuai. 

Media papan berpaku dan karet gelang adalah salah satu media yang 

tepat dan sesuai untuk anak SD . Pada media papan berpaku maka siswa akan 

mendapatkan pengalaman belajar yang komplit selain sisi kognitif yang 

menjadi tolak ukur utama, sisi psikomotorik anak juga tersentuh. Karena pada 

hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik 

(guru) dengan siswa dan sumber belajar (media) pada suatu lingkungan 

belajar. (BSNP, 2006:13). Tiga unsur dalam proses pembelajaran tersebut 

tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam upaya 

memperoleh pembelajaran yang bermutu, berkualitas, dan tepat sasaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah penelitian ini adalah 

rendahnya pemahaman siswa tentang materi pencerminan bangun datar 

pada mata pelajaran matematika di kelas IV SDN BETTET 1 Kecamatan 

Pamekasan Kabupaten Pamekasan  

Masalah diatas akan dipecahkan  dengan menggunakan media 

pembelajaran yang tepat, dan sesuai dengan materi pencerminan bangun 

datar. Dengan demikian dapat ditentukan rumusan masalah penelitian 

tindakan kelas adalah : 

Apakah penggunaan papan berpaku dapat meningkatkan pemahaman 

tentang pencerminan bangun datar siswa kelas IV SDN BETTET 1 

Kecamatan Pamekasan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian tindakan kelas ini adalah mencarikan solusi 

atau pemecahan terhadap permasalahan dalam pembelajaran, dalam rangka 

peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran secara umum dan peningkatan 

hasil belajar siswa, khususnya pembelajaran matematika. Dan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep matematika yang 

disampaikan guru. 

Sedangkan tujuan khusus penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatan pemahaman siswa dalam pencerminan bangun datar dimana 

dengan menggunakan media yang tepat yaitu papan berpaku dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dan tumbuhnya kreatifitas siswa dalam 

pembelajaran. Dan mengubah pola pikir siswa tentang pelajaran matematika 

itu yang sulit dan membosankan menjadi matematika itu pelajaran yang asyik 

dan menyenangkan. Sehingga dengan penggunaan media ini siswa dapat 

belajar sambil  bermain. Dengan demikian dapat ditentukan tujuan penelitian 

tindakan kelas ini adalah: 

Mendeskripsikan penerapan penggunaan papan berpaku untuk 

meningkatkan pemahaman tentang pencerminan bangun datar siswa kelas 

IV SDN BETTET 1 Kecamatan PAMEKASAN    

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari pelaksanaan 

penelitian pembelajaran  melalui penelitian tindakan ini, yaitu manfaat secara 
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teoritis dan manfaat secara praktis.  Untuk lebih spesifiknya dari manfaat yang 

dapat dipetik tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

- Terhadap proses pembelajaran akan membantu siswa memahami 

konsep pembentukan bangun-bangun datar, khususnya pencerminan 

bangun dengan menggunakan papan berpaku. 

- Terhadap efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang bermakna dengan 

menggunakan media pembelajaran. 

 

b. Secara Praktis 

- Bagi guru, melalui penggunaan alat peraga papan berpaku dapat 

mempercepat proses pembelajaran, sehingga materi pembelajaran yang 

diterima siswa tidak bersifat abstrak. 

- Bagi Kepala Sekolah, dapat dijadikan tolok ukur untuk melakukan 

supervisi atau penilaian kinerja guru. 

- Bagi Instansi terkait, khususnya dinas pendidikan.  Dalam hal ini hasil 

penelitian tindakan kelas  dapat mengoptimalkan langkah dan 

pembinaan profesional disamping dapat membantu peningkatan karir. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Mata pelajaran Matematika dan bidang kajiannya “ penggunaan 

media pembelajaran variatif di kelas” 


