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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah  

 

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara 

Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu setiap 

warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan 

gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan 

bakat yang dimilikinya. Pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat adanya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu warga negara yang unggul 

secara intelektual, anggun dalam moral, kompeten dalam Ilmu Pengetahuan 

Teknologi dan Seni (IPTEKS), produktif dalam karya dan memiliki komitmen 

yang tinggi untuk berbagai peran sosial, serta berdaya saing terhadap bangsa lain 

di era global.  

 Menurut Sanjaya Ade (2011) dalam Pengertian Matematika (Online) 

(http://sarjanaku.com/2011/06/pengertian-matematika.html diakses 19 Mei 2013) 

Tujuan umum pendidikan matematika adalah kemampuan yang berkaitan dengan 

matematika yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah matematika, 

pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. (1) 

Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi. (2)Kemampuan 

menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang dapat dialihgunakan pada 

setiap keadaan, seperti berpikir kritis, berpikir logis, berpikir sistematis, bersifat 

objektif, bersifat jujur , bersifat disiplin dalam memandang dan menyelesaikan 

suatu masalah.  

http://sarjanaku.com/2011/06/pengertian-matematika.html%20diakses%2019%20Mei%202013
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Menurut (Permendiknas No. 22 tahun 2006 : 94), tujuan pembelajaran 

matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Menurut Gatot Muhsetyo (2006:1.26) Pembelajaran matematika adalah 

proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian 

kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang 

bahan matematika yang dipelajari. Salah satu komponen yang menentukan 

ketercapaian kompetensi adalah penggunaan strategi pembelajaran matematika 

yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, tingkat perkembangan 

intelektual peserta didik, prinsip dan teori belajar, keterlibatan aktif peserta didik, 

keterkaitan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, dan pengembangan dan 

pemahaman penalaran matematis. 

Menurut Karso, dkk (2009:1.4) Pembelajaran matematika di SD 

merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena 
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adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak dan hakikat 

matematika. 

Dari pengertian pembelajaran matematika di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika memerlukan beberapa faktor agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai, antara lain topik yang sedang dibicarakan, tingkat 

perkembangan intelektual peserta didik, prinsip dan teori belajar, keterlibatan aktif 

peserta didik, keterkaitan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, dan 

pengembangan dan pemahaman penalaran matematis, selain itu terdapat 

perbedaan karakteristik antara hakikat anak dengan hakikat matematika sehingga 

diperlukan pembelajaran matematika yang sesuai dengan peserta didik SD. 

Pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pandangan yang harus 

dihafal.  Proses pembelajaran masih berfokus pada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan. Pada umumnya guru tidak memperhatikan pendekatan dan media 

yang seharusnya diterapkan. Penggunaan media sangat membantu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Disamping itu bagi siswa akan mudah 

tersampaikan pesan dari tujuan pembelajaran tersebut. Dengan demikian apa yang 

mereka dapatkan setelah proses kegiatan belajar mengajar lebih membekas dalam 

ingatan, sehingga siswa akan selalu menginggat apa yang telah diperolehnya 

dalam waktu yang lama. Karena siswa sendiri yang menemukan inti dari tujuan 

pembelajaran tersebut dengan menggunakan media.  

Berdasarkan hasil pre test  siswa kelas III SDN Jubelkidul 2 tahun 

pelajaran 2012-2013 semester II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 

tentang mengidentifikasi berbagai bangun datar menunjukkan bahwa 4 siswa 

tuntas,  11 siswa belum tuntas pada hal pada pembelajaran  matematika sehari-hari 
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guru sudah menjelaskan secara lisan, ditulis di papan tulis, memberi contoh, 

bahkan memberikan soal-soal latihan tentang mengidentifikasi bangun datar dan 

juga siswa sudah diberi kesempatan untuk bertanya ketika guru mengajar.  

Siswa masih mengalami kesulitan apabila hanya dijelaskan saja, tanpa 

disertai dengan mempratekkan sendiri mengidentifikasi bangun  datar. Siswa 

belum bias membedakan sisi, titik sudut, dan rusuk.  

Berdasarkan masalah di atas peneliti akan berupaya meningkatkan  

kemampuan mata pelajaran matematika dalam mengidentifikasi bangun datar 

dengan media gambar. Dengan menggunakan media tersebut diharapkan siswa 

dapat meningkat kemampuannya, lebih aktif, kreatif sehingga lebih banyak siswa 

yang mencapai nilai ketuntasan. 

Dalam penelitian kali ini model pembelajaran yang dapat diterapkan di 

SDN Jubelkidul 2 adalah model pembelajaran dengan  bantuan media gambar, 

karena dengan media gambar dapat mendorong keaktifan, membangkitkan minat 

dan kreatifitas belajar siswa. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian 

tindakan kelas “Penggunaan Media Gambar Bangun Datar Sebagai Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III SDN Jubelkidul 2 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.” 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1.2.1.Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika materi bangun datar siswa kelas III SDN Jubelkidul 2 

kecamatan Sugio kabupaten Lamongan ?   
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1.2.2.Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika pada materi bangun datar 

siswa kelas III SDN Jubelkidul 2 kecamatan Sugio kabupaten Lamongan 

dengan menggunakan media gambar ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1.Penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

materi bangun datar siswa kelas III SDN Jubelkidul 2 kecamatan Sugio 

kabupaten Lamongan. 

1.3.2.Mengetahui peningkatan keberhasilan hasil belajar matematika materi 

bangun datar pada siswa kelas III SDN Jubelkidul 2. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1.Bagi guru 

 Dengan penelitian ini, guru dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas, sehingga konsep-konsep matematika yang diajarkan 

guru dapat dikuasai siswa.  

1.4.2.Bagi siswa  

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat, 

motivasi, dan kemampuannya dalam memahami materi bangun datar 

sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat. 

1.4.3.Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif pada sekolah dalam 

rangka perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran, khusunya mata 

pelajaran matematika. 
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1.5.Definisi Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang 

ada dalam judul, maka perlu adanya penegasan istilah ruang lingkup penelitian. 

Bagian-bagian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1.5.1.Media  

Menurut (Indriana 2011: 15) media merupakan alat bantu yang sangat 

bermanfaat bagi para siswa dan pendidik dalam proses belajar mengajar. Kata 

media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.  

1.5.2.Media Gambar 

Menurut Purwodarminto (dalam Utami 2000:56) Gambar dapat diartikan 

sebagai tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan,dsb) yang dibuat dengan tinta, 

cat coret, potret, dsb. Gambar juga diartikan sebagai media visual yang dapat 

diamati oleh setiap orang yang memandangnya sebagai wujud perpindahan dari 

keadaan yang sebenarnya, baik mengenai pemandangan, benda, barang-barang 

atau suasana kehidupan.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media gambar adalah 

media yang tidak diproyeksikan dan dapat dinikmati oleh semua orang sebagai 

pindahan dari keadaan yang sebenarnya mengenai orang, suasana, tempat, barang, 

pemandangan, dan benda-benda yang lain. 

1.5.3.Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana (2009: 22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima kemampuan belajarnya. 

Hasil belajar adalah  bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah 
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laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti (Oemar Hamalik 2006:30).  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah 

dilakukan berulang-ulang.  

1.5.4.Matematika 

 Menurut  Andi Hakim Nasution,  (dalam Karso, dkk 2009)   istilah 

matematika berasal dari Bahasa Yunani “mathein” atau “manthenein” artinya 

“mempelajari”, namun diduga kata itu ada hubungannya dengan kata sansekerta 

“medha” atau “widya” yang artiya “kepandaian”, “ketahuan” atau intelegensi” 

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-

bentuk atau struktur-struktur dan hubungan-hubungan diantara hal-hal itu.  

 Menurut Sanjaya Ade (2011) dalam Pengertian Matematika (Online) 

(http://sarjanaku.com/2011/06/pengertian-matematika.html diakses 19 Mei 2013). 

Matematika adalah disiplin berpikir yang didasarkan pada berpikir logis, 

konsisten, inovatif dan kreatif. 

 Menurut Sri Harmini (2011:36) matematika merupakan suatu ilmu 

pengetahuan yang berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan-

hubungannya diatur dalam urutan yang logis, maka kerja matematika melibatkan 

kegiatan observasi, menebak dan merasa, menguji hipotesa, mencari analogi, yang 

akhirnya sampai menemukan atau merumuskan suatu teorema. 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu yang memepelajari tentang perhitungan, pengkajian dan 

menggunakan nalar atau kemampuan berpikir seseorang secara logika.  
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1.5.5.Bangun Datar 

Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua 

dimensi.(Pengertian,sifat bangun datar, id.wikipedia.org/wiki/Bangun-datar, 

Diakses 5 Juli 2013). 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Dimensi

