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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang 

tua dan masyarakat. Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam 

menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari – hari dan dalam upaya 

memahami ilmu pengetahuan lainnya. 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 

menjadi mata pelajaran yang sangat penting dalam pendidikan dan wajib 

dipelajari pada setiap jenjang pendidikan. 

Belajar matematika pada dasarnya merupakan belajar konsep. Konsep-

konsep pada matematika menjadi kesatuan yang bulat dan berkesinambungan. 

Untuk itu dalam proses pembelajaran, guru harus dapat menyampaikan konsep 

tersebut kepada siswa dan bagaimana siswa dapat memahaminya. Ruang 
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lingkup materi di SD dalam kurikulum KTSP, mencakup aritmatika (berhitung) 

pengenalan aljabar, geometri, pengukuran dan kajian data (statistik). Pencapaian 

target tersebut lebih mementingkan pada penghafalan konsep bukan pada 

pemahaman.  

Pembelajaran Matematika dimaksudkan sebagai proses yang sengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan (kelas atau 

sekolah) yang memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika sekolah 

(Nyimas, 2008:4). Salah satu bahan kajian Matematika di SD yaitu geometri, 

yang mengutamakan pengenalan bangun datar. Bangun datar merupakan 

pengetahuan penting yang penguasaannya sangat diperlukan untuk bekal 

kehidupan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena hampir pada kehidupan 

siswa dihadapkan pada berbagai bentuk benda. 

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. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa sampai saat ini prestasi 

belajar Matematika yang dicapai siswa masih rendah. Ini berdasar pada jurnal 

metro yang diakses tahun 2003 bahwa anak menyukai Matematika 23,4% dan 

tidak menyukai Matematika 76,6% sehingga dalam pembelajarannya, mereka 

menganggap bahwa Matematika sulit untuk dipelajari. 

Rendahnya prestasi belajar Matematika tidak hanya karena kesalahan siswa 

tetapi juga disebabkan oleh proses belajar yang tidak sesuai. Seperti yang 

dilakukan oleh banyak tenaga pendidik saat ini yang cenderung pada pencapaian 
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target materi yang terdapat pada kurikulum, namun tidak semua tenaga pendidik 

yang melakukan hal yang demikian.  

Guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, 

sehingga peran siswa dalam pembelajaran akan lebih dominan dan aktif. Untuk 

itu guru harus lebih kreatif dalam mengajar. Suatu proses pembelajaran 

merupakan kunci sukses untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka guru harus 

menerapkan strategi, metode, model dan media pembelajaran yang efektif dan 

efisien, sehingga proses pembelajaran akan berjalan lancar dan menyenangkan 

bagi siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tiga kali oleh peneliti pada 

pembelajaran Matematika menunjukkan bahwa selama pelaksanaan 

pembelajaran Matematika di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, guru 

membacakan atau membawakan bahan yang disiapkan dan siswa 

mendengarkan, mencatat dengan teliti dan mencoba menyelesaikan soal sesuai 

contoh dari guru sehingga aktifitas belajar siswa untuk mengikuti pelajaran 

Matematika juga relatif rendah. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan 

dalam mengelompokkan bangun datar sesuai macam-macamnya. Data hasil 

belajar  siswa dalam mata pelajaran Matematika masih belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM). Rerata siswa untuk mencapai nilai ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan pihak sekolah hanya sebesar 30%.  Adapun 

metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab serta kurangnya media yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi dalam meningkatkan pemahaman konsep bangun datar 
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sederhana. Karena dengan terbiasanya mereka dengan metode ceramah, 

keaktifan siswa dalam memahami dan menerima materi tidak maksimal. 

Salah satu diantara materi Matematika yang ada, materi Bangun Datar 

Sederhana yang membuat siswa kurang memahami konsep dan 

mengelompokkan sesuai dengan jenisnya. Dalam hal ini, harus digunakan media 

pembelajaran sebagai alat bantu belajar siswa yang diharapkan mampu 

mempermudah siswa dalam meningkatkan proses pemahaman serta memahami 

segala bentuk materi bangun datar sederhana yang diajarkan oleh guru. Media 

pembelajaran adalah bahan, alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi 

antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdayaguna 

(Latuheru dalam Hamdani, 2005:23). Peran media pembelajaran menentukan 

keberhasilan pembelajaran, Edgar Dale dalam kerucut pengalaman (the cone of 

experience) mengklasifikasikan media pembelajaran dalam beberapa macam, 

dari yang konkrit sampai yang abstrak, dari bentuk pengalaman langsung 

sampai bentuk lambang verbal (Djauhar Siddiq M, 2009 : 31). 

Media papan tempel diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan 

keaktifan siswa. Media papan tempel merupakan suatu media belajar yang 

dilekatkan potongan-potongan gambar atau simbol sesuai dengan bentuknya. 

Media papan tempel ini didesain untuk meningkatkan daya pikir dan 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan untuk 

siswa, ketika mereka menerima materi dan tingkat pemahaman yang baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini peneliti tertarik pada 

perbaikan pembelajaran Matematika dengan judul “Meningkatkan 
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Pemahaman Konsep Bangun Datar Dengan Menggunakan Media Papan 

Tempel Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 SD Muhammadiyah 08 

DAU Malang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terdapat beberapa 

masalah yang berkaitan dengan proses berpikir siswa. Permasalahan yang 

berkaitan dengan pembelajaran bangun datar sederhana pada penelitian ini 

adalah: 

1.2.1 Masih kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep atau 

materi pelajaran matematika pada pokok bahasan bangun datar. 

1.2.2 Kurang tepatnya metode dan pendekatan yang dalam mengajar sehingga 

menyebabkan siswa sulit memahami konsep yang diajarkan khususnya 

dalam belajar pokok bahasan bangun datar. 

1.2.3 Perhatian guru tidak dilakukan secara merata kepada setiap siswa yang 

memiliki kemampuan yang bervariasi sehingga sulit untuk mengetahui 

bagaimana perkembangan kemampuan berpikirnya. 

1.2.4 Terdapat banyak teori untuk mengembangkan intelektual siswa, salah 

satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan media yang 

tepat demi meningkatkan pemahaman siswa. 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penulisan, maka untuk mencapai tujuan 

penelitian tentang  “Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Datar Dengan 

Menggunakan Media Papan Tempel Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 
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SD Muhammadiyah 08 DAU Malang, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

“Apakah media papan tempel dalam pembelajaran matematika materi 

bangun datar sederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2B SD 

Muhammadiyah 08 DAU Malang?” 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1.4.1 Untuk meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan bangun 

datar sederhana melalui media papan tempel bagi siswa kelas 2 SD 

Muhammadiyah 08 DAU Malang. 

1.4.2 Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika pada pokok bahasan 

bangun datar sederhana melalui media papan tempel bagi siswa kelas 2 

SD Muhammadiyah 08 DAU Malang. 

1.5 Batasan Penelitian  

Pembahasan dalam penelitian ini sesuai dari pokok permasalahan, maka 

diperlukan adanya batasan masalah yang meliputi: 

1.5.1 Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa Kelas II-B SD 

Muhammadiyah 08 DAU Malang. 

1.5.2 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei Tahun Ajaran 2010/2011. 

1.5.3 Materi yang disampaikan adalah Bangun Datar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut.  
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1.6.1 Guru atau pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan guru dengan 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan berbagai bentuk media yang 

senantiasa guru akan membawa siswa lebih menyenangi pelajaran 

matematika. 

1.6.2 Siswa 

Dengan penelitian ini diharapkan siswa akan dapat mengatasi kesulitan 

yang dialami dalam memahami konsep-konsep Matematika. Serta siswa lebih 

termotivasi dan dengan mudah memahami konsep-konsep dengan adanya 

media yang terdapat dalam pembelajaran. 

1.6.3 Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi wacana perubahan yang 

lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

b. Sebagai acuan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat memberikan 

sumbangan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya 

pendidikan matematika. 

1.6.4 Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam 

penyusunan sebuah karya ilmiah. 

1.6.5 Bagi peneliti lainnya 

Memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya agar dalam 

mengadakan penelitian lebih memfokuskan pada upaya peningkatan 

pemahaman konsep siswa. 
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1.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaran 

pendapat meskipun kebenarannya belum atau masih harus dibuktikan. Menurut 

Prof. Dr. Winarno Surachmad (dalam Imron Asfari, 2004:4) mengemukakan 

bahwa sebelum suatu dalil (teori yang membuktikan kebenarannya) seorang 

penyidik mula-mula membuat teori sementara. Teori sementara inilah yang 

disebut hipotesa. 

Hipotesis yang akan diajukan adalah “peningkatan Pemahaman Konsep 

Bangun Datar dengan Menggunakan Media Papan Tempel pada Mata Pelajaran 

Matematika Kelas 2 SD Muhammadiyah 08 DAU Malang.” 

 

 

 


