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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian suatu individu yang 

lebih baik. Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang lebih 

baik, manusia yang lebih berkebudayaan, dan manusia yang memiliki kepribadian 

yang lebih baik (Munib 2004:29). Pendidikan merupakan suatu proses untuk 

mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuan, 

nilai, sikap, dan keterampilannya. 

Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat dan pesat. 

Oleh karena itu jenjang satuan pendidikan membekali siswa dengan pengetahuan 

yang dapat mendukung peningkatan kompetensi siswa tersebut yang dirancang 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat 

yang dinamis. 

Dengan adanya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses 

pembelajaran akan berakibat pada peserta didik untuk lebih leluasa menuangkan 

gagasan mereka yang dibangun berdasarkan informasi dari berbagai sumber.  

Suasana atau iklim belajar mengajar harus diciptakan dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan 

bersemangat. Sebagaimana diketahui bahwa metode mengajar merupakan sarana 

interaksi guru dengan siswa di dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan 
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demikian, yang perlu diperhatikan adalah ketepatan model mengajar yang dipilih 

dengan tujuan, jenis, dan sifat materi pelajaran dengan kemampuan guru dalam 

memahami dan melaksanakan metode tersebut (Usman dan Setyawati 1993:120).         

Pada kenyataannya, Kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh pandangan 

praktikum terhadap makna belajar. Menurut Masnur Muslich (2008: 51), makna 

dan hakikat belajar seringkali hanya diartikan sebagai penerimaan informasi dan 

sumber informasi (guru dan buku pelajaran). Akibatnya, praktikum masih 

memaknai kegiatan mengajar sebagai kegiatan memindahkan informasi dari 

praktikum atau buku kepada peserta didik. Proses mengajar lebih bernuansa 

memberi tahu daripada membimbing peserta didik menjadi tahu sehingga sekolah 

lebih berfungsi sebagai pusat pemberitahuan daripada sebagai pusat 

pengembangan potensi peserta didik. Perilaku guru yang selalu menjelaskan dan 

menjawab langsung pertanyaan peserta didik merupakan salah satu contoh 

tindakan yang menjadikan sekolah sebagai pusat pemberitahuan. 

Di samping itu, hampir sebagian besar hasil belajar peserta didik kurang 

bermakna dan bersifat pengetahuan saja terutama pada mata pelajaran 

matematika, sedangkan guru dalam hal ini kurang kreatif dalam menggunakan alat 

peraga dan tidak mengaitkan pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga seolah-olah mereka belajar matematika tidak ada hubungannya dengan 

lingkungan dan kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya persepsi peserta didik 

terhadap pelajaran matematika kurang baik, pelajaran matematika melelahkan dan 

tidak menarik untuk dipelajari sehingga pelajaran matematika di SD kurang 

diminati dibanding dengan mata pelajaran lainnya. 
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Penggunaan alat belajar yang tidak optimal terbukti kurang efektif dalam 

meningkatkan daya talar peserta didik. Hasil dari tidak efektifnya penggunaan alat 

belajar yang tidak optimal adalah rendahnya perolehan nilai siswa kelas 2 di SDN 

Kuta Cisaat, keadaan ini perlu disikapi dengan penggunaan alat belajar yang 

optimal sehingga siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

Matematika.  

Harapan yang perlu dicapai adalah agar siswa memiliki kecenderungan 

untuk lebih aktif dan partisipatif selama proses pembelajaran di kelas, sehingga 

pengaruh dari sikap aktif dan partisipatif tersebut dapat berimplikasi pada 

keberhasilan pencapaian KKM siswa yaitu 6,5. 

Upaya yang dapat dilakukan, diantaranya dengan penggunaan media 

belajar yang mampu meningkatkan efektifitas dan kebermaknaan hasil belajar. 

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunaan metode latihan atau drill 

yang dianggap sebagai metode efektif dalam latihan-latihan pemecahan masalah 

dalam kegiatan belajar. 

Penggunaan alat belajar yang tepat dianggap penting dimana alat belajar 

bertujuan untuk mempermudah siswa dalam menerima instruksi dan informasi 

materi belajar agar lebih bermakna. Untuk itu penulis mencoba menggunakan 

media belajar Lembar Kerja Siswa (LKS), sebagai media belajar yang 

memfokuskan bantuan belajar terhadap latihan-latihan soal melalui bentuk drill 

pada pembelajaran memberikan contoh-contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungan 
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Merujuk pada latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul, 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Lembar Kerja Siswa Pada Mata 

Pelajaran Matematika Di Kelas 2 SDN Kuta Cisaat Kabupaten Sukabumi 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan, penulis merumuskan beberapa 

masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan menggunakan alat belajar 

Lembar Kerja Siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 2 SDN 

Kuta Cisaat? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan alat belajar 

Lembar Kerja Siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 2 SDN 

Kuta Cisaat? 

3. Bagaimanakah peningkatan nilai hasil belajar siswa dengan menggunakan 

alat belajar Lembar Kerja Siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 

2 SDN Kuta Cisaat? 

 

C. Tujuan   

Tujuan penelitian pembelajaran dengan alat belajar Lembar Kerja Siswa 

pada mata pelajaran matematika siswa Kelas 2 adalah: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran dengan menggunakan alat 

belajar Lembar Kerja Siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 2 

SDN Kuta Cisaat 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan alat 

belajar Lembar Kerja Siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 2 

SDN Kuta Cisaat 

3. Untuk mengetahi peningkatan nilai hasil belajar siswa dengan menggunakan 

alat belajar Lembar Kerja Siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 

2 SDN Kuta Cisaat 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat positif bagi 

guru, siswa, dan pihak-pihak yang terkait. Manfaat yang dapat diambil 

diantaranya: 

1. Manfaat siswa 

a. Diharapkan dapat meningkatkan nilai belajar siswa karena proses 

pembelajaran lebih bermakna  

b. Diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep 

matematika  

c. Diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas 

2. Manfaat guru 

a. Diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pencapaian nilai perolehan 

siswa secara optimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja guru yang 

optimal 

b. Sebagai salah satu acuan dalam mendapatkan cara yang efektif dalam 

penyajian pelajaran 
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c. Sebagai bahan rujukan dalam menggunakan model pembelajaran yang 

lebih variatif 

d. Sebagai referensi literatur bagi guru yang akan melakukan penelitian 

tindakan kelas 

e. Sebagai motivasi guru untuk membuat penelitian tindakan kelas 

3. Manfaat peneliti 

a. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

b. Sebagai bahan perbandingan dalam menggunakan model pembelajaran 

c. Sebagai salah satu syarat dalam perkuliahan 

 

E. Definisi Operasional 

1. Pengertian hasil belajar dalam penelitian ini adalah perubahan aspek 

pengetahuan siswa dan sikap siswa selama proses pembelajaran yang 

diukur melalui pencapaian nilai KKM siswa dan perubahan perilaku siswa 

menjadi baik selama proses pembelajaran, yang dimaksud hasil belajar 

dalam penelitian ini adalah perubahan tingkah laku pada siswa, dan juga 

diartikan sebagai keberhasilan kegiatan pembelajaran melalui nilai yang 

dapat dicapai sesuai KKM 

2. Lembar Kerja Siswa dalam penelitian ini adalah, alat pembelajaran yang 

berisi tugas-tugas individu maupun kelompok, soal-soal isian yang 

berfungsi sebagai alat latihan siswa untuk mengukur kemampuan siswa 

memahami materi yang diberikan 

3. Matematika dalam penelitian ini diartikan sebagai mata pelajaran yang 

memberikan penjelasan mengenai konsep berhitung yang dikhususkan 
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dalam pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik, 

matematika juga diartikan sebagai istilah yang didefinisikan dengan 

cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih 

berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. 


