
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan situasi 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan 
potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, 
dan Negara (UU. Sisdiknas Tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 1). 

Proses pembelajaran matematika di kelas saat ini menjadi proses 

mengikuti langkah-langkah, aturan-aturan, serta contoh-contoh yang 

diberikan para guru. Di bidang penilaian atau evaluasi, seorang siswa dinilai 

telah menguasai materi matematika jika ia mampu mengingat dan 

mengaplikasikan aturan-aturan, langkah-langkah, serta contoh-contoh yang 

sudah disampaikan para gurunya. Mengakui bahwa pendidikan matematika di 

Indonesia pada umumnya masih berada pada pendidikan matematika 

konvensional yang banyak ditandai oleh ‘strukturalistik’ dan ‘mekanistik’. Di 

samping itu, kurikulumnya terlalu sarat dan kelasnya didominasi pelajaran 

yang berpusat pada guru (teacher centered), dengan strategi pembelajaran 

seperti itu, kadar keaktifan siswa menjadi sangat rendah. Para siswa hanya 

menggunakan kemampuan berpikir tingkat rendah (low order thinking skills) 

selama proses pembelajaran berlangsung di kelas dan tidak memberi 

kemungkinan bagi para siswa untuk berpikir dan berpartisipasi secara penuh. 

(Nur, 2001:9) 



 Kondisi SDN Batukerbuy IV dalam menyajikan pelajaran guru 

menemukan beberapa kendala, salah satunya adalah minimnya sarana dan 

prasarana atau media pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, sehingga 

minat siswa untuk belajar sangat kurang dan akhirnya nilai pada pelajaran 

matematika belum dicapai secara maksimal. Dari hasil ulangan harian yang 

dicapai siswa kelas III materi Menghitung Keliling Persegi dan Persegi 

Panjang masih menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Dari 12 

siswa, hanya 8 siswa (66,6%) yang berhasil mencapai nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 65, ada 4 siswa (33,3%) 

masih belum tuntas. 

 Dari penemuan masalah di atas, penulis sebagai guru kelas III 

bersama teman sejawat guru sepakat bahwa untuk meningkatkan penguasaan 

siswa terhadap materi Menghitung Keliling Persegi dan Persegi Panjang, 

diperlukan media pembelajaran yang sesuai yaitu dengan menggunakan 

media gambar. Karena dengan penggunaan media gambar siswa akan  lebih 

aktif karena siswa banyak terlibat dalam proses belajar sehingga dapat 

membangkitkan minat siswa. Maka dari itulah dalam penelitian ini penulis 

tertarik untuk mengambil judul “Penggunaan Media gambar untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa Pada Menghitung Keliling Persegi Dan 

Persegi Panjang Kelas III di  SDN Batukerbuy IV“  

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sintaks penggunaan media gambar dalam pembelajaran 

Menghitung Keliling Persegi dan Persegi Panjang pada mata pelajaran 

matematika kelas III di SDN Batukerbuy IV? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa tentang Menghitung Keliling 

Persegi dan Persegi Panjang  melalui penggunaan media gambar pada 

mata pelajaran Matematika kelas III di SDN Batukerbuy IV? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui penggunaan media gambar dalam pembelajaran Menghitung 

Keliling Persegi dan Persegi Panjang pada mata pelajaran Matematika 

kelas III di SDN Batukerbuy IV. 

2. Mengetahui peningkatan belajar siswa tentang Menghitung Keliling Persegi 

dan Persegi Panjang  melalui penggunaan media gambar pada mata 

pelajaran Matematika kelas III di SDN Batukerbuy IV. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat bagi guru 



a) Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran 

matematika di kelasnya. 

b) Guru lebih profesional dalam memperbaiki pembelajaran yang 

dikelolanya. 

2. Manfaat bagi siswa 

a) Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan memberikan 

masukan bagi pengembangan pembelajaran matematika berikutnya. 

3. Manfaat bagi sekolah 

a) Memberi sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah, yang 

tercermin pada peningkatan kemampuan profesional guru, proses 

perbaikan dan hasil belajar siswa. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

a. Penelitian  Tindakan  kelas  ini  dilakukan  pada  siswa kelas III SDN 

Batukerbuy IV semester genap tahun  pelajaran 2012-2013  

b. Media pembelajaran yang digunakan adalah media gambar  

c. Pokok bahasan materi matematika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menghitung keliling persegi dan persegi panjang.  

d. Aspek yang diteliti adalah hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan media gambar pada materi menghitung 

keliling persegi dan persegi panjang.   

 

 



1.6 Definisi Istilah 

 Agar tidak terjadi kesalahan fahaman perlu kiranya penulis mendefinisikan 

istilah dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar menurut Badjuri (dalam Winataputra, 2005:2.5) 

berupa perubahan perilaku atau tingkah laku. Peserta didik yang belajar 

akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, 

keterampilan motorik, atau penguasaan nilai-nilai dan sikap. 

 

2. Media Gambar 

 Media Gambar adalah alat yang berupa gambar yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan (guru) yang berupa isi materi pelajaran kepada 

siswa yang bertujuan mengkongkritkan sesuatu yang abstrak sehingga 

dapat  merangsang siswa untuk  aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  

3. Persegi dan persegi panjang 

Persegi panjang adalah salah satu segi empat dengan sisi yang 

berhadapan sejajar dan sama panjang serta mempunyai sudut siku-siku. 

Contoh bangun persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 

bentuk papan tulis, rangka jendela, dan  kalender dinding. 

Persegi adalah sebuah bangun datar  yang keempat sisinya sama panjang. 

Contoh: persegi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: teralis jendela, 

dan ubin. 



Standart kompetensi dalam penelitian ini adalah “Menghitung 

keliling , luas persegi dan persegi panjang, serta penggunaannya dalam 

pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya adalah menghitung keliling 

persegi dan persegi panjang. Sedangkan indikator yang harus dicapai 

adalah Menghitung keliling persegi dan persegi panjang  dengan satuan 

tidak baku. 

 

 

 


