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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Racmadi (2004:10) mengatakan bahwa Penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah, program-program sekolah diarahkan pada tujuan jangka panjang 

pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa, agar ketika mereka 

sudah meninggalkan bangku sekolah, mereka akan mampu mengembangkan diri 

sendiri dan mampu memecahkan masalah yang muncul. Demikian pula dengan 

pelaksanaan program pembelajaran matematika di sekolah dilakukan dengan 

tujuan yaitu untuk membentuk pola pikir matematika, suatu pola pikir yang logis, 

rasional, kritis, cermat, jujur, efisien, dan efektif. Lebih lanjut dalam proses 

pembelajaran matematika di kelas dengan tujuan yaitu terbentuknya kemampuan 

bernalar pada diri siswa yang tercermin melalui kemampuan berfikir kritis, logis, 

sistematis, dan memiliki sifat obyektif, jujur, disiplin dalam memecahkan suatu 

permasalahan baik dalam bidang matematika, bidang lain, maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam 

menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dan dalam upaya memahami 

ilmu pengetahuan lainya. Tujuan dari pendidikan matematika pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah adalah menekankan pada penataan nalar dan 

pembentukan kepribadian (sikap) siswa agar dapat menggunakan atau 

menerapkan matematika dalam kehidupannya. Dengan demikian matematika 
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menjadi pelajaran yang sangat penting dalam pendidikan dan wajib dipelajari 

pada setiap jenjang pendidikan. 

Pembelajaran matematika merupakan belajar konsep yang menjadi kesatuan 

yang bulat dan berkesinambungan, untuk itu dalam proses pembelajaran, guru 

harus dapat menyampaikan konsep tersebut kepada siswa dan bagaimana siswa 

dapat memahaminya. Konsep yang baru di pahami siswa perlu diberi penguatan, 

agar mengendap dan bertahan lama dalam memori siswa, sehingga akan melekat 

dalam pola pikir dan pola tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka diperlukan 

adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar 

hafalan atau mengingat, karena hal ini akan mudah dilupakan oleh siswa. 

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi 

pemahaman dan penguasaan materi maka semakin tinggi pula prestasi belajar 

siswa, sedangkan semakin rendah pemahaman dan penguasaan materi maka 

semakin rendah pula prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan Swastika 

(2006:41) yang berpendapat bahwa: “Rendahnya prestasi belajar siswa 

kemungkinan akibat rendahnya tingkat pemahaman (penguasaan) terhadap suatu 

materi pokok pembelajaran. Jika terus dibiarkan berlarut, pada gilirannya sangat 

mungkin mengarah pada gagalnya suatu proses pembelajaran secara keseluruhan”. 

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 12 Juli 2011 di kelas 

I SDN Sedayu II Turen Kabupaten Malang pada tahun akademik 2011/2012 

dengan gambaran mengenai situasi pembelajaran di kelas, yaitu metode 

pembelajaran yang sering digunakan oleh  guru adalah hanya memberikan contoh-

contoh dari materi yang sedang di bahas, siswa disuruh menghafal perkalian. 
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Serta hasil wawancara dari beberapa siswa menyatakan bahwa pada saat guru 

menerangkan kurang adanya media yang digunakan sehingga murid lebih 

cenderung bermain sendiri dengan apa yang disukainya dibandingkan 

memperhatikan guru menyampaikan materi. Guru sering mengalami kendala 

dalam merangsang keberanian siswa mengemukakan pendapat dan idenya, yang 

berdampak siswa menjadi pasif,  kurang bertanggung jawab, dan siswa kurang 

berperan secara maksimal dalam proses belajar mengajar. Hal inilah yang menjadi 

penyebab kreativitas siswa dan hasil belajar siswa rendah. 

Melihat fakta yang ada jelaslah perlu dilakukan pembaharuan untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran matematika agar lebih bermakna. 

Kemampuan yang ditekankan dalam belajar matematika adalah kemampuan 

memecahkan masalah, pengembangan cara berfikir dan nalar serta 

mengkomunikasikan gagasan matematika pada berbagai konteks ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Karena itu perlu diterapkan suatu strategi 

pembelajaran dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat merangsang siswa 

untuk belajar mandiri, kreatif, dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga peran siswa dalam pembelajaran akan lebih dominan dibandingkan guru. 

Untuk itu guru harus lebih kreatif dalam mengajar. Suatu proses pembelajaran 

merupakan kunci sukses untuk mencapai tujuan pembelajaran harus menerapkan 

strategi, metode dan model pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan 

harapan proses pembelajaran akan berjalan menyenangkan. 
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Salah satu cara menciptakan pembelajaran menyenangkan yaitu melalui 

media. Media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah (Hamalik, 2000), sedangkan menurut NEA (dalam 

Sadiman, 2002) media adalah “bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun 

audio visual serta peralatannya, media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat 

dilihat, dapat didengar dan dibaca”. Disini peneliti menggunakan media 

pembelajaran  Matematika “ Blok Dienes .” Dalam buku Pedoman Pemeliharaan 

Alat Peraga Matematika Untuk Sekolah Dasar (Depdikbud 1999) menyebutkan 

bahwa “Blok Dienes adalah media pembelajaran yang dikembangkan oleh Z.P. 

Dienes yang bertujuan untuk memahami nilai tempat”. 

Media pembelajaran  Matematika “ Blok Dienes" konsep pemahaman suatu 

materi kepada siswa sehingga siswa lebih aktif dan kreatif. Serta dapat 

meningkatkan prestasi belajar terhadap matematika itu sendiri yang akhirnya 

dapat mencapai standar kompetensi yang diinginkan. 

Dalam menyelesaikan kasus tersebut maka penulis dalam hal ini memilih 

Media Blok Dienes sebagai solusi pemecahan dalam Materi Nilai tempat. Media 

Blok Dienes penulis pilih, karena menurut penulis media Blok Dienes ini sangat 

menarik untuk dipelajari oleh siswa dan juga tidak sulit untuk dikuasai oleh para 

siswa. Media Blok Dienes ditemukan oleh Z. P. Dienes, seorang matematikawan 

yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. 

Dasar teorinya bertumpu pada teori Pieget, dan pengembangannya diorientasikan 

pada anak-anak, sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu 

menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Dengan penerapan media Blok 
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Dienes maka Penulis berharap para siswa tidak menemui kendala berarti dalam 

menguasai matei nilai tempat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti 

tertarik pada perbaikan pembelajaran Matematika dengan judul 

“PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA  PADA MATERI NILAI 

TEMPAT DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA BLOK DIENES DI 

KELAS I SDN SEDAYU II TUREN KABUPATEN MALANG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana peningkatan  hasil belajar siswa pada materi nilai tempat dengan 

menggunakan Media Blok Dienes Bidang Studi  matematika kelas I  SDN II 

Sedayu Turen Kabupaten Malang?”. 

 

1.3. Pemecahan Masalah 

Peningkatan hasil belajar matematika tentang nilai tempat pada siswa 

kelas I SDN Sedayu  II Turen kabupaten Malang, untuk mengetahui respon siswa 

dalam pembelajaran matematika dan  peneliti menggunakan  Blok Dienes yang 

merupakan media pembelajaran. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Mengetahui peningkatan  hasil belajar siswa pada materi nilai tempat 

dengan menggunakan Media Blok Dienes Bidang Studi  matematika kelas I  SDN 

II Sedayu Turen Kabupaten Malang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Secara garis besar hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti, dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan 

mengenai pembelajaran matematika dengan menggunakan media Blok 

Dienes dan sebagai bekal untuk terjun kedunia pendidikan. 

2. Bagi Guru, dapat digunakan sebagai salah satu acuan media pembelajaran 

dalam peningkatan  hasil belajar siswa pada materi nilai dalam pembelajaran 

matematika. 

3. Bagi Siswa, dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran matematika 

dan memberi kesempatan siswa untuk belajar menggunakan media Blok 

Dienes sehingga siswa lebih aktif dalam belajar. 

4. Bagi Sekolah, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan 

mutu pendidikan di sekolah khususnya perbaikan pengajaran. 

 

1.6. Batasan Penelitian  

Pembahasan dalam penelitian ini sesuai dari pokok permasalahan, maka 

diperlukan adanya batasan masalah yang meliputi: 
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1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas I SDN Sedayu II Turen Kabupaten 

Malang. 

2. Media pembelajaran yang digunakan adalah media Media Blok Dienes. 

3. Hasil belajar yang diteliti adalah kemampuan menyerap dan mempelajari 

materi sehingga dapat meraih hasil belajar yang sesuai dengan standar 

ketuntasan minimum yaitu ≥ 70,00 atau ketuntasan klasikal ≥ 70% dari 

seluruh siswa. 

4. Peningkatan hasil belajar adalah dilihat dari hasil siklus I dan siklus II. 

 

1.7. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas rumusan masalah dan hasil 

penyelidikan yang membuktikannya. Adapun hipotesis pada penulisan ini adalah 

“Jika menggunakan media Blok Dienes pada materi nilai tempat hasil belajar 

matematika di kelas I SDN Sedayu II Turen Kabupaten Malang akan meningkat”. 

 

 


