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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Belajar adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan dalam diri individu, dengan belajar anak yang tadinya tidak 

mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu itu, atau anak 

yang tadinya tidak terampil menjadi terampil (Siddiq, 2008). 

Menurut Arsyad (2010), belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena 

adanya interaksi antara orang dengan lingkungannya. Pertanda bahwa seseorang 

itu belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang 

mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikapnya.  

Menurut Sardiman (2011), dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu 

diciptakan adanya sistem lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif. Hal 

ini berkaitan dengan mengajar. Mengajar diartikan sebagai usaha penciptaan 

sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem 

lingkungan belajar ini sendiri terdiri oleh berbagai komponen yang masing-

masing akan saling mempengaruhi. Komponen-komponen itu misalnya tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, materi yang ingin diajarkan, serta guru dan 

siswa yang memainkan peranan. 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Tugas utama seorang 
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guru ialah mendidik dengan mengajar sebagai pelaksanaan tugasnya, siswa aktif 

belajar sebagai dampaknya, perubahan pola pikir dan perilaku sesuai dengan yang 

diharapkan sebagai hasilnya. Tanggungjawab keberhasilan pendidikan berada di 

pundak guru. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang guru harus melalui 

pendidikan dan latihan khusus serta keahlian khusus. 

Menurut Heruman (2007) belajar matematika itu merupakan proses 

membangun atau mengkontruksi konsep dan prinsip-prinsip matematika. Oleh 

karena itu pembelajaran konsep dan prinsip matematika jangan disajikan kepada 

siswa dengan cara penggrojokan pengetahuan semata, sebab bila demikian maka 

pembelajaran matematika terkesan pasif dan tidak disajikan secara kreatif dan 

dinamis. 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang sulit, 

sukar dipahami dan kurang menarik bagi siswa. Siswa beranggapan bahwa 

pelajaran matematika itu membosankan karena banyak rumus dan banyak 

menghitung. Proses belajar matematika sebaiknya siswa belajar dari pengalaman 

sendiri. Melalui proses belajar mengalami sendiri, menemukan sendiri, maka 

siswa menjadi lebih memahami. 

Media pembelajaran sebagai atau alat bantu yang digunakan oleh guru 

dalam memahami dan menemukan sendiri, dapat membangkitkan semangat siswa 

dalam pembelajarannya. Media pembelajaran dapat digunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, minat dan perhatian siswa. Seorang siswa yang kurang berminat 

untuk mempelajari matematika, akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 
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Kenyataan tersebut terlihat dalam proses belajar mengajar siswa kelas III-

A SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, pada saat proses belajar mengajar siswa 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena selama ini dalam proses 

belajar matematika siswa langsung diberikan rumus, meskipun ini bukan cara 

yang terlampau salah, tetapi jika siswa terlebih dahulu diperkenalkan melalui 

pembelajaran yang bertahap siswa menjadi lebih memahami, penyebab lainnya 

sebagian besar siswa tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan penjelasan 

guru, siswa banyak yang bicara dengan teman sebangkunya, serta siswa merasa 

bosan di kelas.  

Fakta tersebut berdampak pada nilai evaluasi pada materi keliling, luas 

persegi dan persegi panjang, banyak siswa yang nilainya belum memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang sudah ditetapkan sekolah yaitu 60. Terdapat 15 

siswa dari 30 siswa yang nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal, dari 30 

siswa yang mendapat nilai kurang dari 40 ada 9 siswa, yang mendapat nilai antara 

40 sampai 50 ada 3 siswa, dan yang mendapat nilai 60 ke atas 3 siswa. 

Peneliti mengusulkan salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut 

yaitu dengan menciptakan suasana belajar mengajar matematika yang 

menyenangkan pada siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau Malang pada 

materi keliling, luas persegi dan persegi panjang dengan menggunakan media 

yaitu media petak persegi satuan.  

Menurut Arsyad (2010), media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan menurut 
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Masykur (2008) belajar tidak selamanya bersentuhan dengan hal-hal yang konkrit. 

Media dalam menyampaikan materi pelajaran yang abstrak tersebut menjadi 

konkrit. Media petak persegi satuan adalah media yang berbentuk persegi dengan 

ukuran petak satuan yang tiap petak berukuran sama satu dengan yang lain, 

terbuat dari bahan plastik atau mika, warna transparan (dalam Skripsi Faizah, 

2010). Perangkat dari media petak persegi satuan adalah kertas origami yang 

berbentuk bangun persegi dan persegi panjang.  

Media petak persegi satuan yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menemukan cara menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang. Caranya 

yaitu kertas origami yang berbentuk bangun persegi dan persegi panjang ditaruh 

diatas meja, kemudian media petak persegi satuan ditaruh diatas kertas origami 

tersebut sehingga media petak persegi satuan bisa menutupi bangun persegi dan 

persegi panjang tersebut, setelah itu hitung jumlah petak-petak satuan pada tiap 

sisi bangun persegi dan persegi panjang.  

Menurut Slameto (1995) Minat adalah suatu rasa suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Seseorang yang berminat 

terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa 

senang. Sedangkan menurut Shaffat (2009), minat merupakan kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau tidak 

dirasakan atau keinginan hal tertentu. 

Siswa yang berminat terhadap mata pelajaran matematika akan 

mempelajari matematika dengan sungguh-sungguh seperti rajin belajar dan 

merasa senang mengikuti pelajaran. Siswa akan mudah memahami pelajaran yang 
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menarik minatnya. Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai minat. Oleh 

karena itu, guru perlu membangkitkan minat siswa agar pelajaran yang diberikan 

mudah dimengerti siswa. 

Menurut Romlah (1990) prestasi belajar adalah hasil yang didapat oleh 

seseorang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu 

atau setelah menyelesaikan program tertentu. Presatasi belajar adalah kemampuan 

siswa dalam menguasai materi pelajaran atau pengetahuan setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan media pembelajaran khususnya 

pada materi luas, keliling persegi dan persegi panjang dengan judul “Peningkatan 

Minat dan Prestasi Belajar Matematika Melalui Media Petak Persegi Satuan 

Siswa Kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana peningkatan minat belajar siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 

08 Dau setelah menggunakan media petak persegi satuan? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa setelah menggunakan media 

petak persegi satuan pada materi keliling, luas persegi dan persegi panjang 

siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui minat belajar siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau 

setelah menggunakan media petak persegi satuan. 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa setelah menggunakan media petak 

persegi satuan pada materi keliling, luas persegi dan persegi panjang siswa 

kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Manfaat secara teoritis dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 

tentang pembelajaran di Sekolah dasar. Khususnya pada mata pelajaran 

matematika materi keliling, luas persegi dan persegi panjang siswa kelas III-A 

SD Muhammadiyah 08 Dau, diharapkan mampu meningkatkan minat dan 

prestasi belajar siswa.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi guru  

1) Untuk mengetahui kesulitan siswa. 

2) Memperbaiki kenerja guru dalam pelaksanaan KBM. 

3) Guru lebih terampil dalam menggunakan media pembelajaran. 

b. Bagi siswa  

1) Siswa menjadi lebih aktif. 
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2) Siswa merasa senang dan tidak mudah bosan dalam mengikuti 

pelajaran dikelas. 

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa.  

c. Bagi peneliti  

Pengalaman yang sangat berharga dan sebagai upaya untuk 

meningkatkan motivasi yang lebih baik di waktu yang akan datang.  

 

E. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka 

diperlukan pembatasan penelitian. Adapun pembatasan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 08 Dau pada siswa kelas 

III-A.  

2. Media yang digunakan yaitu, media petak persegi satuan. Media petak persegi 

satuan merupakan media yang berbentuk persegi dengan ukuran petak satuan 

yang tiap petak berukuran sama satu dengan yang lain, terbuat dari bahan 

plastik atau mika, warna transparan yang digunakan untuk menemukan cara 

menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang.  

3. Masalah yang diteliti yaitu, minat dan prestasi belajar siswa pada materi 

keliling, luas persegi dan persegi panjang. Minat belajar dapat dilihat dengan 

memberikan angket, sedangkan prestasi belajar dilihat dari ketuntasan belajar 

siswa yang dilakukan tiap akhir siklus melalui tes evaluasi.  
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F. Definisi Operasional 

1. Minat diartikan sebagai faktor pendorong yang dapat menyebabkan individu 

memberikan perhatian pada suatu obyek seperti benda tertentu sebab ada 

perasaan senang terhadap obyek tersebut. Minat yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah minat belajar siswa, apabila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai minat, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya.  

2. Prestasi belajar adalah hasil nilai individual yang diperoleh siswa melalui tes 

evaluasi yang diadakan setiap akhir siklus untuk mengukur tingkat ketuntasan 

belajar siswa. Peningkatan prestasi belajar yang peneliti maksud dengan 

melihat perbandingan ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan dengan 

siklus I dan siklus I dibandingkan dengan siklus II.  

3. Media petak persegi satuan adalah media yang berbentuk persegi dengan 

ukuran petak satuan yang tiap petak berukuran sama satu dengan yang lain, 

terbuat dari bahan plastik atau mika, warna transparan (dalam Skripsi Faizah, 

2010). Perangkat dari media petak persegi satuan adalah kertas origami yang 

berbentuk bangun persegi dan persegi panjang, media petak persegi satuan 

digunakan untuk menemukan cara menghitung keliling, luas persegi dan 

persegi panjang. 


