
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang kurang 

disenangi oleh siswa, karena mereka beranggapan pelajaran matematika sulit 

untuk dikuasai. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti, ketika 

pembelajaran matematika berlangsung respon siswa tidak bergairah dan kurang 

antusias untuk mengikuti pembelajaran. Matematika terkesan sulit dan 

menakutkan, salah satunya terlihat pada wajah siswa-siswa di kelas yang peneliti 

teliti. Hal tersebut  yang membuat peneliti melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran matematika. Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika 

hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut siswa, diantaranya: 

kecerdasan siswa, kesiapan siswa, model penyajian materi, cara guru mengajar, 

dan suasana pengajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran yang masih menggunakan pendekatan  

konvensional sangat mendominasi pembelajaran. Metode konvensional 

pembelajaran yang ada saat ini meletakan guru sebagai subjek pembelajaran 

sementara siswa sebagai obyek pembelajaran sehingga, siswa bersikap pasif, 

mendengarkan, dan hanya mencacat materi pelajaran. Dalam pembelajaran saat 

ini menuntut siswa harus aktif dalam pelaksanaan pembelajaran maka sebaiknya 

mengubah metode pembelajaranya dari pendekatan konvensional ke pendekatan 

kontruktivisme. 
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Pendekatan kontruktivisme meletakan siswa sebagai subjek pembelajaran, 

guru bertindak sebagai fasilitator yang bertugas membimbing dan mengarahkan 

siswa. Siswa sendirilah yang aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuan dengan 

jalan, mengamati, menelusuri, serta menemukan dan membuat generalisasi 

tentang konsep yang diajarkan. Dalam rangka menanggapi perubahan paradigma 

dari pengajaran ke pembelajaran, dari konvensional ke kontruktivisme diperlukan 

pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa serta melibatkan alat peraga  

dalam menyampaikan pesan perbal. Dengan adanya alat peraga diharapkan siswa 

lebih menghayati matematika secara nyata berdasarkan fakta yang jelas yang 

dilihatnya, diharapkan siswa lebih mudah mengerti dan memahami materi yang 

dibahas, sehingga ada peningkatan hasil belajar matematika yang tahun 

sebelumnya rata-rata 57 meningkat menjadi di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yakni 65, pada materi yang sama yakni tentang Geometri dan Pengukuran 

(Trapesium dan Layang-layang) di kelas V SDN Sarimekar Kecamatan Cariu 

Kabupaten Bogor.  

  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah penggunaan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika  siswa tentang konsep luas daerah bidang datar? 

2. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 

menggunakan alat peraga? 

Mengingat begitu luasnya konsep tentang luas daerah bidang datar, maka peneliti 
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membatasi permaslahan penelitian ini pada luas trapesium dan layang-layang.  

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah ingin meningkatkan minat 

belajar siswa pada pembelajaran matematika serta mengembangkan 

kreativitas guru dalam memilih, menciptakan dan menggunakan alat 

peraga dalam pembelajaran matematika. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1.  Ingin mengetahui apakah penggunaan alat peraga dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa tentang konsep luas daerah bidang 

datar. 

2.  Ingin mengetahui bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika dengan menggunakan alat peraga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini diharapkan  dapat menghasilkan berbagai manfaat baik bagi 

siswa, pelayan pendidikan (guru) maupun bagi sekolah. Manfaat dari penelitian  

ini diantaranya: 

a. Manfaat bagi Siswa 

Dengan adanya alat peraga diharapkan siswa lebih berminat dalam belajar 

matematika serta lebih memahami tentang konsep luas daerah bidang 

datar. 
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b.   Manfaat bagi Guru  

 Bagi guru, dengan adanya alat peraga dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan referensi untuk menambah wawasan dalam rangka 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kelas serta dapat 

memilih dan menggunakan alat peraga sesuai dengan kebutuhan sehingga 

dapat membantu siswa dalam memahami konsep matematika (luas daerah 

trapesium dan layang-layang).. 

 c.   Manfaat bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam mengambil berbagai kebijakan sekolah yang bekaitan dengan 

pengembangan proses pembelajaran, peningkatan mutu pembelajaran, 

penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. 

   

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian yang merupakan tugas akhir ini terdiri dari 

lima bab yaitu :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan untuk pembahasan 

permasalahan yang sedang dibahas yaitu : hakikat matematika, konsep, belajar, 

hasil belajar, dan Alat Peraga dan Media Pembelajaran.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, desain intervensi 

tindakan, subjek yang terlibat dalam penelitian, peran peneliti dalam penelitian, 

tahapan intervensi kelas penelitian dan tahap-tahap penelitian.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang : deskripsi data awal penelitian, pelaksanaan penelitian, 

pembahasan hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi tentang 

kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran demi 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 


