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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana yang dilakukan 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mencapai 

suatu tujuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan definisi yang disebutkan di dalam 

Pasal 1 Bab I UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa: 

  Pendidikan adalah adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan   
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. 
 

 Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa suatu pendidikan harus 

dilaksanakan secara sadar dan terencana dengan baik. Artinya, segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pendidikan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya 

agar dapat berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai. 

 Pendidikan tidak dapat terlepas dari suatu pembelajaran. Susilana dan 

Riyana (2008: 1) menyebutkan bahwa pembelajaran adalah “…suatu kegiatan 

yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar”. 

 Pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan usaha sadar yang 

dilakukan agar siswa dapat mencapai tujuan tertentu. Agar siswa dapat  mencapai 
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tujuan pendidikan yang ditentukan, maka diperlukan sebuah sarana untuk sampai 

kepada tujuan pendidikan. Salah satu sarana agar siswa dapat mencapai tujuan 

pendidikan adalah melalui pembelajaran matematika. 

 Di dalam Permendiknas RI No. 41 (2007: 3) disebutkan bahwa: 

  Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk 
berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 
fisik serta psikologis siswa. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak yaitu 
siswa sebagai pembelajar dan guru atau pendidik sebagai fasilitator. 
 

 Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan nasional dan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

kompetitif dan komparatif sesuai standar nasional adalah dengan melakukan 

perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Paradigma dalam proses 

pembelajaran yang semula adalah teacher active teaching berusaha untuk diubah 

menjadi student active learning. Maksudnya adalah perubahan orientasi 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) menjadi pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student centered). Dalam pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, guru diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang akan 

memfasilitasi siswa dalam belajar, dan siswa sendirilah yang harus aktif belajar 

dari berbagai sumber belajar. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa suatu pembelajaran 

hendaknya dilaksanakan secara terencana. Keberhasilan dalam suatu 

pembelajaran di kelas menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan siswa. 
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 Banyak sekali permasalahan pembelajaran yang terjadi di lapangan, 

termasuk dalam mata pelajaran matematika. Permasalahan yang terjadi lebih 

disebabkan karena cara guru mengajar yang masih konvensional dan cenderung 

monoton sehingga pembelajaran kurang diminati siswa dan mengakibatkan hasil 

belajar siswa jauh dari apa yang diharapkan. 

 Proses pembelajaran matematika pada dasarnya tidak sederhana, banyak 

hambatan dan permasalahan. Apabila guru mampu melaksanakan manajemen 

kelas yang baik, salah satunya dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang 

tepat, maka hambatan dan permasalahan dalam pembelajaran matematika dapat 

diperkecil. 

 Dari semua hal yang telah dikemukakan di atas, jelas sekali bahwa guru 

mempunyai peran yang sangat penting. Guru merupakan kunci dan sekaligus 

menjadi ujung tombak pencapaian misi pendidikan. Guru berada pada titik sentral 

untuk mengatur, mengarahkan dan menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, secara 

tidak langsung guru dituntut untuk menjadi lebih profesional dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran. 

 Pembelajaran yang berhasil pada umumnya ditunjukkan dengan dikuasainya 

materi pembelajaran oleh siswa yang dinyatakan dengan nilai. Semakin siswa 

menguasai suatu materi pembelajaran, maka semakin besar nilai yang diperoleh 

oleh siswa tersebut. 

 Pada pertengahan semester genap tahun ajaran 2010/2011 telah 

dilaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS). Dari hasil ujian tersebut terutama 
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untuk nilai mata pelajaran matematika diketahui bahwa hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SDN 1 Kayuambon masih rendah. Berdasarkan hasil UTS 

semester genap tahun ajaran 2010/2011, diperoleh data bahwa 15 dari 42 siswa 

mendapatkan nilai di bawah KKM. KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk 

mata pelajaran matematika adalah 65. Berikut ini adalah Hasil UTS semester 

genap tahun ajaran 2010/2011 kelas IV SDN 1 Kayuambon untuk mata pelajaran 

matematika yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011. 

Tabel 1.1. 
Hasil Ujian Tengah Semester Kelas IV SDN 1 Kayuambon untuk 

Mata Pelajaran Matematika 
 

No Nama Siswa L/P Nilai 

1 S 1 L 70 

2 S 2 L 60 

3 S 3 P 66 

4 S 4 P 70 

5 S 5 P 70 

6 S 6 L 60 

7 S 7 L 50 

8 S 8 P 33 

9 S 9 P 66 

10 S 10 L 46 

11 S 11 L 100 

12 S 12 P 70 

13 S 13 L 53 

14 S 14 P 66 

15 S 15 L 60 
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16 S 16 L 70 

17 S 17 P 70 

18 S 18 P 90 

19 S 19 P 70 

20 S 20 L 50 

21 S 21 P 70 

22 S 22 P 70 

23 S 23 P 6 

24 S 24 P 70 

25 S 25 L 70 

26 S 26 L 65 

27 S 27 L 50 

28 S 28 L 66 

29 S 29 L 60 

30 S 30 L 70 

31 S 31 L 70 

32 S 32 P 86 

33 S 33 P 70 

34 S 34 L 86 

35 S 35 P 70 

36 S 36 P 60 

37 S 37 P 40 

38 S 38 P 60 

39 S 39 P 70 

40 S 40 L 40 

41 S 41 P 86 

42 S 42 P 86 
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 Melihat hasil di atas, peneliti merasa tertarik untuk memperbaiki keadaan ini 

dan menjadikan masalah ini sebagai bahan penelitian. Peneliti berniat untuk 

menggunakan pendekatan PAKEM untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN 1 Kayuambon pada mata pelajaran matematika. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari pengamatan yang peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, diketahui 

bahwa masih banyak siswa kelas IV SDN 1 Kayuambon yang masih terlihat 

kebingungan ketika mengerjakan soal latihan matematika yang ada pada buku 

paket matematika. Hal ini disebabkan karena pemahaman mereka yang masih 

kurang. Hasilnya, nilai matematika yang mereka dapatkan tidak bergitu 

memuaskan. Begitu juga ketika UTS pada mata pelajaran matematika, hasil yang 

mereka dapatkan kurang memuaskan. Oleh karena itu, peneliti akan berusaha 

untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan PAKEM 

pada pembelajaran matematika. 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah secara umum yang akan dipaparkan adalah “Bagaimana upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Kayuambon pada mata 

pelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PAKEM?”  

 Adapun rumusan masalah secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika (kegiatan guru dan 

siswa) dengan menggunakan pendekatan PAKEM? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 

Kayuambon pada mata pelajaran matematika setelah melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAKEM? 

C. Tujuan Penelitian 

 1. Tujuan Umum 

 Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

alternatif pembelajaran agar hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Kayuambon 

pada mata pelajaran matematika meningkat. 

2. Tujuan Khusus 

 Secara terperinci, tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui bagaimana proses pembelajaran matematika 

(kegiatan guru dan siswa) dengan menggunakan pendekatan 

PAKEM. 

b. Mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 1 Kayuambon pada mata pelajaran matematika setelah 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

PAKEM? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

 1. Sekolah 

 Setiap sekolah tentunya akan merasa bangga jika para siswa yang 

bersekolah di sekolah tersebut unggul dalam prestasi belajar. Setelah 
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dilaksanakan penelitian ini diharapkan sekolah dapat mendorong para guru 

untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran sehingga meningkatkan hasil 

belajar para siswanya. 

2. Guru 

 Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk: 

 a. Memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran yang dikelola 

di kelasnya dengan menemukan alternatif pemecahan masalah 

dari masalah-masalah atau kelemahan yang dimiliki oleh guru 

maupun siswa. 

 b. Meningkatkan sikap profesional guru dalam proses 

pembelajaran. 

3. Siswa 

 Dengan penggunaan pendekatan PAKEM, hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 1 Kayuambon pada mata pelajaran matematika diharapkan dapat 

meningkat. 

 

E. Hipotesis 

 Melalui penggunaan pendekatan PAKEM dalam pembelajaran Matematika, 

diharapkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Kayuambon pada mata pelajaran 

matematika dapat meningkat. 

 

F. Definisi Operasional 

 1. Hasil Belajar 
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 Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalan hasil tes yang 

diperoleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran matematika. Hasil 

belajar yang diukur hanyalah pada aspek kognitif siswa saja. 

2. Pendekatan PAKEM 

 PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan. PAKEM adalah sebuah pendekatan yang 

memungkinkan siswa mengerjakan kegiatan beragam untuk 

mengembangkan keterampilan, sikap dan pemahamannya dengan 

penekanan belajar sambil bekerja. 


