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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, 

tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan 

rohani, juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta terhadap 

tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. 

Sejalan dengan itu pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-

manusia pembangunan dan membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab 

atas pembangunan bangsa. 

  Tujuan pendidikan nasional ini sangat luas dan bersifat umum sehingga 

perlu dijabarkan dalam tujuan institusional  dalam bentuk visi dan misi sekolah 

yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan sekolah yang kemudian dijabarkan 

lagi menjadi tujuan kurikuler yang merupakan tujuan kurikulum sekolah dan 

dirinci menurut bidang mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran (Mulyasa, 

2006). Selanjtnya, tujuan pembelajaran dijabarkan menjadi standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. 
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  Pencapaian kompetensi dasar pada mata pelajaran Matematika di SDN 

Tolonto Raja VII masih banyak mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari 

rendahnya nilai mata pelajaran matematika. Hasil evaluasi pembelajaran 

matematika pada kompetensi dasar sebelumnya dari 11 siswa yang mencapai 

kriteria ketuntasan minimal hanya 5 orang atau 45 %. Beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar tersebut adalah (1) guru tidak menggunakan 

media pembelajaran, (2) siswa menerima materi secara abstrak karena 

pembelajaran tidak dikaitkan dengan keadaan lingkungan, dan (3) pembelajaran 

matematika kurang menarik. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas perlu 

pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar siswa 

dalam mempelajari konsep-konsep matematika tidak mengalami kesulitan, 

sehingga kompetensi dasar yang diajarkan guru mata pelajaran matematika dapat 

tercapai dengan baik dan hasilnya dapat memuaskan.  Penggunaan media 

pembelajaran dirasa sangat penting  untuk membantu siswa dalam memahami 

konsep-konsep matematika. 

  Jenis media pembelajaran sangat beragam. Masing-masing memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Pemilihan media yang sesuai dengan topik atau 

kompetensi dasar yang akan diajarkan harus betul-betul dipikirkan oleh guru yang 

akan menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran yang dianggap cocok 

untuk membantu siswa memahami konsep bangun ruang adalah media charta dan 

model. Pemilihan media charta dan model diharapkan dapat membantu 

memberikan gambaran tentang bangun ruang.  
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  Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini 

mengambil judul “Upaya Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui 

Penggunaan Media Charta dan Model Siswa Kelas IV SDN Tolonto Raja VII 

Pamekasan” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

 1. Bagaimanakah penggunaan media charta dan model dalam pembelajaran 

matematika siswa kelas IV SDN Tolonto Raja VII Pamekasan? 

 2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 

Tolonto Raja VII Pamekasan melalui penggunaan media charta dan model? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 1. mendeskripsikan penggunaan media charta dan model dalam pembelajaran 

matematika siswa kelas IV SDN Tolonto Raja VII Pamekasan. 

 2. mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 

Tolonto Raja VII Pamekasan melalui penggunaan media charta dan model. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika dengan 

menggunakan media charta dan model. 

2. Bagi guru dapat memberikan tambahan pengayaan cara mengajar dengan 

bantuan media charta sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. 

3. Bagi lembaga dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi tentang salah 

satu alternatif cara pembelajaran matematika pada siswa dengan pemanfaatan 

media pengajaran dalam mencapai kompetensi dasar. 

1.5 Batasan Istilah 

 1. Peningkatan 

Peningkatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses 

meningkatkan (Depdiknas, 2003) 

2.   Hasil Belajar 

Yang dimaksud dengan hasil belajar dalam penelitian ini adalah perubahan 

yang dihasilkan dari pengalaman dan interaksi  dalam proses belajar 

mengajar. Salah satu bentuk hasil belajar yang diteliti adalah perubahan 

ketuntasan belajar siswa (Depdiknas, 2003) 

      3.   Matematika 

 Matematika adalah ilmu tentang bilangan. Salah satu matapelajaran di SD 

yang mengajarkan ilmu bilangan (berhitung) (Winataputra, 2005).  
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4.  Penggunaan  

Yang dimaksud penggunaan dalam penelitian ini adalah proses menggunakan 

(Depdiknas, 2003). 

      5.  Media Charta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambar (Sukiman, 

2012) 

6. Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda-benda pengganti yang 

menggantikan benda yang sesungguhnya dalam bentuk sederhana (Arsyad, 

2011). 


