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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 1 ayat 1

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi

peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk

mengembangkan sikap dan kemampuan serta me mberikan pengetahuan dan

keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat serta

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti

pendidikan menengah.

Tujuan operasional pendidikan Sekolah Dasar dinyatakan di dalam

Kurikulum Pendidikan Dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar

membaca, menulis, dan berhitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang

bermanfaat bagi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Guru

profesional yang mampu mengolah dan men gelola pembelajaran matematika

dengan baik diperlukan dalam pembelajaran matematika , sehingga peserta

didik tidak akan takut atau kurang memiliki minat  dengan pelajaran

matematika. Untuk itulah diperlukan sumber daya manusia  yang berpotensi

tinggi.

Bidang studi matematika yang lebih dikenal dengan berhitung

memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari -hari. Hampir
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di dalam segala kegiatan atau aktivitas manusia melibatkan matematika. Bagi

seorang pedagang, untuk menghitung rugi laba, maupun dala m bertransaksi

menggunakan perhitungan matematika. Ibu -ibu rumah tangga dalam mengelola

kebutuhan melibatkan prinsip matematika dan masih banyak lagi kegiatan

yang membutuhkan keterampilan matematika. Matematika berperanan penting

di dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu peserta didik perlu di bekali

keterampilan matematika , dengan berbekal keterampilan matematika

diharapkan peserta didik kelak dapat memecahkan permasalahan -permasalahan

yang dihadapinya.

Paradigma baru dalam proses pembelajaran, yait u orientasi

pembelajaran yang berpusat pada guru  menjadi pembelajaran yang berpusat

pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru

diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi peserta

didik dalam belajar, dan peserta didik sendirilah yang harus aktif belajar dari

berbagai sumber belajar. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar

konstruktivisme dimana pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari

pikiran guru ke peserta didik. Artinya bahwa peserta di dik harus aktif secara

mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif

yang dimilikinya. Tasker (1992 ) mengemukakan tiga penekanan dalam

pembelajaran konstruktivisme sebagai berikut.

Pertama adalah peran aktif peserta didik dalam m engkonstruksi
pengetahuan secara bermakna. Kedua adalah pentingnya membuat
kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna.
Ketiga adalah mengkaitkan antara gagasan dengan informasi baru
yang diterima. Lapono (2010)
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Pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran ini tampak dengan

diberlakukannya kurikulum KTSP, dimana kegiatan pembelajaran pada KTSP

ini adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik,

mengembangkan kreativitas, kontekstual, menantang dan menyenangkan,

menyediakan pengalaman belajar yang beragam, dan belajar melalui berbuat.

Hal ini menunjukkan bahwa paradigma baru pendidikan yang diantaranya

dengan mulai diberlakukannya KTSP ini, menuntut partisipasi yang tinggi dari

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang ideal adalah

guru harus menjadi fasiltator, tentunya pembelajaran akan lebih menarik

apabila guru menggunakan media dalam proses pembelajaran. Pembelajaran

akan dikatakan berhasil apabila 80 % lebih dari dari jumlah peserta didik

mencapai KKM.

Kenyataannya pembelajaran matematika di sekolah merupakan mata

pelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik. Hal ini akan berpengaruh

terhadap proses belajar peserta didik sehingga hanya guru yang aktif (teacher

center) bukan peserta didik yang aktif (student center). Apabila pembelajaran

yang terjadi hanya guru yang aktif maka akan mempengaruhi prestasi belajar

peserta didik khususnya dalam pembelajaran matematika . Tentunya prestasi

belajar tidak akan memuaskan. Berkenaan dengan mata pelajaran matematika

di kelas III SDN Wonomerto I, peserta didik kesulitan untuk menghitung

keliling persegi panjang. Kesulitan ini disebabkan karena peserta didik kurang

memahami rumus keliling persegi panjang . Pemahaman peserta didik yang

kurang terhadap rumus keliling karena dalam pembelajaran tidak ada media
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yang digunakan. Hal ini juga tampak pada nilai ulangan harian matematika

hanya 40% dari 20 peserta didik yang mendapatkan nilai di atas 65. KKM mata

pelajaran matematika SDN Wonomerto I ad alah 65.

Guru perlu menemukan cara terbaik untuk menyampaikan berbagai

konsep yang diajarkan di dalam mata pelajaran yang diampunya, sehingga

semua peserta didik dapat menggunakan dan mengingatnya lebih lama konsep

tersebut dan bagaimana setiap individual mata pelajaran dipahami sebagai

bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh.

Bagaimana seorang guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan peserta

didiknya yang selalu bertanya-tanya tentang alasan dari sesuatu, arti dari

sesuatu, dan hubungan dari apa yang mereka pelajari, serta bagaimana guru

dapat membuka wawasan berpikir yang beragam dari peserta didik, sehingga

mereka dapat mempelajari berbagai konsep yang abstrak berawal dari hal -hal

yang nyata/konkrit. Tahap perkembangan belajar peserta didik khususnya kelas

III memang masih sangat diperlukan media pembelajaran. Pada tahap ini

peserta didik masih dalam tahap operasional konkrit artinya peserta didik akan

lebih memahami sesuatu yang abstrak apabila diawali dengan hal -hal yang

konkrit. Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget (dalam Aisyah, 2008) bahwa

anak pada usia 7-11 tahun, tahap berpikirnya pada tahap operasional konkret .

Media papan berpaku adalah media pembelajaran matematika yang

terbuat dari tripleks, paku dan dilengkapi dengan karet gelang. Fungsinya

sebagai alat bantu dalam menanamkan konsep/pengertian geometri.

Memperkenalkan berbagai macam bentuk bangun datar melalui p apan berpaku,
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sekaligus mempelajari cara mencari luas dan keliling bangun datar, dengan

cara mengukur panjang dan lebar bangun datar tersebut (Hafi, 2008). Dengan

penambahan sedikit modifikasi oleh peneliti media ini terdiri dari beberapa

paku/pines, dua benang yang berwarna berbeda dan penggaris. Penggunaannya

adalah dengan menancapkan paku/pines pada sudut -sudut gambar atau bidang

yang berbentuk persegi panjang kemudian di kaitkan benang pada paku lalu

dihubungkan dengan sudut-sudut lain sampai ketemu dengan paku yang bertali

permulaan. Panjang benang/tali yang telah dikaitkan pada gambar/bidang

persegi panjang diukur dengan menggunakan penggaris. Peserta didik akan

lebih mudah dalam menentukan keliling persegi pan jang tanpa harus

menggunakan rumus keliling persegi panjang.

Media pembelajaran papan paku, benang dan penggaris dapat

digunakan dalam pembelajaran matematika untuk memudahkan peserta didik

menghitung keliling persegi panjang. Alasan media papan paku, benang dan

penggaris dianggap dapat mengatasi kesulitan peserta didik untuk menghitung

keliling persegi panjang. Karena media papan paku, benang dan penggaris

merupakan benda konkrit. Menggunakan benda nyata  dalam proses belajar

mengajar merupakan hal yang sa ngat dianjurkan terutama dalam pembelajaran

matematika, sebab siswa dapat lebih memahami materi yang diajarkan .

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya penelitian tindakan kelas (PTK)

guna meningkatkan Prestasi belajar menghitung keliling persegi panjang

peserta didik kelas III SDN Wonomerto I dengan menggunakan media

pembelajaran Papan paku, benang dan penggaris .
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dalam penelitian dapat

dirumuskan “Bagaimanakah penggunaan media pembelajaran papan paku,

benang, dan penggaris dalam pembelajaran matematika menghitung keliling

persegi panjang dapat meningkatkan prestasi belajar  kelas III SDN

Wonomerto I ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian in i adalah

untuk meningkatkan prestasi belajar menghitung keliling persegi dengan

menggunakan media pembelajaran papan paku, benang dan penggaris .

1.4 Rumusan Hipotesis

Penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan media papan

paku, benang dan penggaris dapat meningkatkan prestasi belajar menghitung

keliling persegi panjang peserta didik kelas III SDN Wonomerto I Wonosalam .

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi guru

maupun peserta didik.
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1.5.1 Bagi Peserta didik

1) Dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan sendiri

pemecahan  masalah matematika yang dipelajari.

2) Peserta didik dapat membangun kemampuannya.

3) Pelaksanaan  pembelajaran dengan menggunakan media Papan paku,

benang dan penggaris diharapkan meningkatkan motivasi dan daya tarik

peserta didik terhadap mata pelajaran matematika

1.5.2 Bagi Sekolah

Secara tidak langsung akan membantu memperlancar proses belajar

mengajar khususnya dalam pembelajaran matematika.

1.5.3 Bagi Peneliti

1) Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Papan paku,

benang dan penggaris.

2) Peneliti mampu mengidentifikasi kelemahan penyebab terhambatnya

prestasi belajar menghitung keliling persegi panjang peserta didik kelas

III SDN Wonomerto I.

3) Peneliti mampu mengetahui dan memahami bagaimana tingkat prestasi

belajar menghitung keliling persegi panjang peserta didik kelas III SDN

Wonomerto I dengan digunakannya media pembelajaran Papan paku,

benang dan penggaris.
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1.5.4 Bagi Guru

1) Penelitian ini dapat menambah wawasan guru tentang pelaksanaan

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Papan paku,

benang dan penggaris.

2) Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi guru untuk melakukan

penelitian lanjutan.

1.6 Definisi Istilah

1) Media Pembelajaran

Kata media dalam media pembelajaran secara harfiah berarti perantara atau

pengantar, sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi

yang diciptakan untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan

belajar. Dengan demikian media pembelajaran memberikan penekanan pada

posisi media sebagai penyalur pesan atau informasi belajar untuk

mengkondisikan seseorang untuk belajar (Asra, 2008).  Media pembelajaran

adalah berbagai jenis komponen dalam li ngkungan peserta didik yang dapat

merangsangya untuk belajar (Gagne dalam Sadiman, 2009).

2) Media Papan paku menurut Sadiman dalam (Hafi, 2008) menyebutkan

bahwa Media papan ini merupakan media pembelajaran yang dapat

diklasifikasikan ke dalam media grafis . Media papan berpaku sebenarnya

adalah media pembelajaran matematika yang terbuat dari Tripleks, paku

dan dilengkapi dengan karet gelang. Dengan sedikit modifikasi oleh
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peneliti media ini terdiri dari beberapa paku/pines, dua benang yang

berwarna berbeda dan penggaris. Fungsinya sebagai alat bantu dalam

menanamkan konsep/pengertian geometri. Memperkenalkan berbagai

macam bentuk bangun datar melalui papan berpaku, sekaligus mempelajari

cara mencari luas dan keliling bangun datar, dengan cara mengukur

panjang dan lebar bangun datar tersebut .

3) Prestasi belajar

Prestasi  belajar  adalah  hasil  yang  dicapai  oleh peserta didik selama

berlangsungnya  proses  belajar  mengajar  dalam  jangka  waktu  tertentu,

umumnya prestasi belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai (angka)

dari guru kepada peserta didik sebagai indikasi sejauhmana peserta didik

telah menguasai materi  pelajaran  yang  disampaikannya,  biasanya  prestasi

belajar  ini dinyatakan  dengan angka,  huruf,  atau  kalimat  dan terdapat

dalam periode tertentu (Wardiyati, 2006).


