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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu bidang studi yang wajib 

diajarkan kepada anak didik di lembaga sekolah khususnya Sekolah Dasar. Selain 

mata pelajaran lain, matematika adalah salah satu ilmu yang bersifat pasti yang 

terkandung di dalamnya antara lain berhitung (Aritmatika), Aljabar, Ilmu Ukur, 

Geometri dan lain-lain. Belajar matematika bukan hanya sekedar usaha untuk 

menghitung bilangan melainkan juga usaha untuk menumbuh kembangkan sikap, 

ketrampilan berpikir serta memperluas kemampuan dalam pemecahan masalah. 

Oleh karena itu, dalam belajar matematika diperlukan strategi belajar yang 

memungkinkan siswa melatih ketrampilan serta memperluas kemampuannya 

dalam memecahkan masalah matematika. 

Guru adalah faktor penentu dan paling berpengaruh dalam hal menanamkan 

konsep terhadap siswa. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran, memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran serta dalam menetapkan media pembelajaran 

sangat menentukan terhadap keberhasilan proses pembelajaran, di samping  

adanya potensi dan kemauan siswa sendiri. Dalam hal ini, diperlukan Guru kreatif 

yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh 

peserta didik. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa 

dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat agar siswa dapat 

memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga pada 

gilirannya dapat diperoleh prestasi belajar yang optimal. Salah satu diantara 
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masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang banyak 

diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari 

rendahnya rata-rata hasil belajar. Masalah lain dalam pendidikan di Indonesia 

yang juga banyak diperbincangkan adalah bahwa pendekatan dalam pembelajaran 

masih terlalu didominasi peran guru. Guru banyak mentransfer ilmu kepada siswa 

tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep sendiri. 

Siswa tidak memperoleh kebebasan dalam mengutarakan pendapat dan mengasah 

kemampuan dalam pembelajaran di kelas. Siswa cenderung bersikap pasif dalam 

memecahkan persoalan dan guru bersikap aktif dalam mentransfer pengetahuan. 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain. Belajar menunjukkan kepada apa yang harus dilakukan seseorang 

sebagai penerima pelajaran (siswa), sedangkan mengajar menunjukkan kepada 

apa yang harus dilakukan oleh seorang guru yang menjadi pengajar. Jadi belajar 

mengajar merupakan proses interaksi antara guru dan siswa pada saat proses 

pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam penyampaian materi, proses 

pembelajaran akan berhasil jika menggunakan media permainan yang dapat 

membantu pemahaman siswa menemukan konsep secara utuh sehingga siswa 

dapat menemukan konsep sendiri. 

Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan guru dalam menyampaikan materi 

matematika masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa masih terpaku 

dengan cara belajar tersebut. Siswa merasa memiliki beban dan mengaggap mata 

pelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan. 

Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan adanya media dalam membantu 

guru memecahkan persoalan dalam penyampaian materi di kelas sehingga siswa 
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dapat memahami dan menemukan konsep matematika dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Teori Belajar Dienes, mengemukakan bahwa dengan 

menggunakan berbagai sajian (representasi) tentang suatu konsep matematika 

siswa akan dapat memahami secara penuh konsep tersebut jika dibandingkan 

dengan hanya menggunakan satu macam. 

Selama ini pembelajaran matematika di kelas II SDN Ngeni 03 Kecamatan 

Wonotirto dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran di 

kelas dimana terlihat dalam proses belajar mengajar pokok bahasan unsur-unsur 

bangun datar siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, guru lebih 

sering menggunakan dan menyampaikan dengan metode ceramah konsep 

matematika, yang dibuktikan dengan lebih dominannya penggunaan metode 

ceramah dibanding penggunaan metode yang mengutamakan keaktifan siswa. 

Meskipun ini bukan cara yang terlampau salah, tetapi jika siswa terlebih dahulu 

diperkenalkan melalui pembelajaran yang bertahap siswa menjadi lebih 

memahami. Fakta tersebut berdampak pada prestasi siswa dalam belajar 

matematika tidak mengalami peningkatan dan pada materi unsur-unsur bangun 

datar banyak siswa yang nilainya belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang sudah ditetapkan sekolah yaitu 65. Terdapat 12 siswa (66,6%) dari 

18 jumlah siswa yang mendapat nilai kurang dari 65 di kelas II SDN Ngeni 03. 

Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar Matematika akan berhasil jika 

proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang 

termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, disamping hubungan yang terkait 

antara konsep-konsep dan struktur-struktur (Winoto, S.A. dkk., 2003:23). 
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Dengan demikian guru perlu memikirkan alternatif pemecahannya dalam 

upaya meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan unsur-unsur 

bangun datar dengan menggunakan media cutaways kaipel. Peneliti berasumsi 

bahwa dengan media cutaways kaipel tersebut anak akan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran matematika tentang unsur-unsur bangun datar yang 

nantinya akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam penguasaan materi. 

Fokus permasalahan yang diprioritaskan dalam penelitian ini adalah upaya untuk 

mengembangkan media pembelajaran beserta dampaknya dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran matematika dengan kompetensi dasar 

mengelompokkan bangun datar. Upaya yang dilakukan seorang guru adalah  

bagaimana meningkatkan kemampuan  siswa untuk pembelajaran unsur-unsur 

bangun datar. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penggunaan Media Cutaways Kaipel 

untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Proses Pembelajaran Siswa Materi 

Unsur-unsur Bangun Datar pada Pelajaran Matematika Siswa Kelas II SDN 

Ngeni 03 Wonotirto Blitar”. 

B. Identifikasi Masalah 

Media Pembelajaran “Cutaways Kaipel” dapat Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Mengenai Unsur-unsur Bangun Datar Pada Pelajaran Matematika Siswa 

Kelas II SDN Ngeni 03 Wonotirto Blitar. 
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Hasil pengamatan penulis dikelas II SDN Ngeni 03 Wonotirto Blitar, pada 

pelajaran matematika dalam SK: Mengenal bangun datar sederhana, KD: 

Mengelompokan bangun datar menurut bentuknya. Peserta didik cenderung 

kurang dapat mengelompokan bangun datar. Kebanyakan peserta didik belum 

menguasai materi unsur-unsur bangun datar. 

Untuk pemecahan masalah, direncanakan dilakukan dengan menggunakan 

penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri 

dengan menggunakan media cutaways kaipel. Tujuan peneliti memilih media 

cutaways kaipel adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dan untuk 

memperbaiki kinerja guru kelas sehingga hasil belajar peserta didik menjadi 

meningkat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan media cutaways kaipel dalam meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa materi unsur-unsur bangun datar pada mata pelajaran 

matematika? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil proses pembelajaran siswa dengan 

menggunakan media cutaways kaipel materi unsur-unsur bangun datar pada 

mata pelajaran matematika? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas, mempunyai arah dan tepat sasaran. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan penerapan media cutaways kaipel dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa materi unsur-unsur bangun datar pada 

pelajaran matematika siswa kelas II SDN Ngeni 03 Wonotirto Blitar. 

2. Mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media cutaways kaipel materi unsur-unsur bangun datar pada 

pelajaran matematika siswa kelas II SDN Ngeni 03 Wonotirto Blitar. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun maksud penulis mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat berguna 

baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

mengembangkan media cutaways kaipel dalam proses pembelajaran. 

Khususnya yang berkaitan dengan media cutaways kaipel pada siswa kelas II 

SDN Ngeni 03 Wonotirto Blitar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan perbaikan pembelajaran matematika 

dan peningkatan mutu pendidikan di SDN Ngeni 03 Wonotirto Blitar. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi untuk mengadakan 

pembinaan terhadap guru dalam pemilihan media pembelajaran yang 

efektif sehingga prestasi belajar matematika dapat meningkat. 
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c. Bagi Guru 

1) Guru kelas II SDN Ngeni 03 Wonotirto Blitar yang menjadi 

kolaborator penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalamannya dalam mengembangkan dan menerapkan media 

cutaways kaipel. 

2) Guru kelas II di sekolah lain diharapkan dapat mengembangkan dan 

menerapkan media cutaways kaipel selama situasi dan kondisi sekolah 

relatif sama dengan kondisi penelitian. 

d. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa dapat memahami dan dapat mengelompokan bangun 

datar dengan baik.  

F. Batasan Istilah 

1) Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran 

dan konsep-konsep berhubungan lainnya yang jumlahnya banyak 

(Ruseffendi dalam Wahyuni, S., 2005:18). 

2) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Horward Kingsley dalam Sudjana, 

2005:22). 

3) Bangun datar adalah merupakan bangun dua demensi yang hanya memiliki 

panjang dan lebar, yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung (Pak Guru 

Ian, 2010:p3). 

4) Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sihangga dapat merangsang 
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perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Sumanto, 2011:38). 

5) Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau 

sumber belajar (Rahadi, 2003:24) 

6) Cutaways Kaipel adalah  gambar potongan bangun datar yang dirangkai 

kemudian ditempel. 

 


