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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam SISDIKNAS 2003 

yang menyebutkan bahwa, tujuan pendidikan nasional adalah terwujudnya 

masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, 

berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Republik Indonesia 

yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, 

bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan 

lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi, memiliki etos kerja 

yang tinggi serta disiplin. 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang menentukan untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat 

adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila 

didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka bersatu 

dan berkedaulatan rakyatdalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, 

tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang 

merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Aspirasi bangsa yang demikian tidak 

akan tercapai tanpa malalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pembangunan nasional di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta 

memungkinkan para warganya mengembangkan dirinya dari segala aspek 
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baik jasmani maupun rohani (Undang-Undang Pendidikan Nasional Tahun 

1989). 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai 

sistem pendidikan di mana dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan 

mempunyai peran penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan 

kehidupan bangsa yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila di bidang pendidikan, 

maka pendidikan nasional mengusahakan: 

1. Pembentukan manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang 

tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. 

2. Pemberian dukungan bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara 

Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang menangkal 

setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan pancasila. 

Sehubungan dengan itu, maka pendidikan disusun sebagai usaha sadar 

untuk menciptakan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus menerus dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

Sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan dan sekaligus sebagai 

alat yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan mencapai 

tujuan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 

Untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, 
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berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan ( UU nomor 20/2003). 

Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan 

manusia-manusia yang cerdas dan bertaqwa yang mampu membangun 

dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 

nasional. Berbagai upaya telah dilakukan Departemen Nasional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar dan 

menengah pada setiap jenjang satuan pendidikan, antara lain melalui berbagai 

pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan serta peningkatan mutu menejemen sekolah. Namun berbagai 

pendapat menunjukkan bahwa mutu pendidikan sampai saat ini masih belum 

sesuai apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara 

menyeluruh meliputi aspek pengetahuan, keterampilan , sikap, dan nilai-nilai 

pancasila. Pembangunan aspek-aspek tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

dan pengembangan kecakapan hidup (life skills) yang diwujudkan melalui 

seperangkat kompetensi, agar siswa dapat bertahan hidup serta menyesuaikan 

diri dan berhasil dalam kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu 

sekolah diharapkan dapat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

tersebut. 

Sekolah sebagai tempat anak didik belajar, dengan harapan dalam 

belajar akan memperoleh prestasi belajar dengan baik. Dalam belajar tersebut 

prestasi yang dicapai kadang dapat mencapai seperti apa yang diharapkan, 
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tetapi dapat pula tidak. Hal ini karena daya serap masig-masing siswa berbeda 

dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Prestasi merupakan 

bukti keberhasilan yng dicapai oleh siswa sebagai hasil belajar, maka dari itu 

prestasi yang diperoleh siswa diharapkan mencapai ketuntasan yaitu diatas 

7,0. Untuk memperoleh prestasi yang sesuai dengan ketuntasan baik guru dan 

siswa harus mengetahui apa-apa saja untuk memperoleh prestasi itu.Adapun 

salah satu pelajaran yan diharapkan mempunyai prestasi yang baik adalah 

pelajaran Matematika. 

Salah satu pelajaran yang penting di Sekolah Dasar adalah 

Matematika dan pelajaran ini nantinya sangat diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari, maka dari itu pengajarannya sangat perlu kejelian atau 

kesungguhan agar siswa benar-benar menguasai pelajaran Matematika ini. 

Mata pelajaran matematika dapat meningkatkan ketajaman penalaran siswa 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan 

kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol-

simbol. 

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Matematika memang sangat 

diperlukan bagi siswa sebagai generasi muda yang akan menerima tanggung 

jawab untuk meneruskan pembangunan bangsa. Karena begitu besar peranan 

Matematika dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka prestasi belajar 

Matematika perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan prestasi belajar 

Matematika berarti anak didik sebagai generasi penerus bangsa memiliki cara 
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berfikir kritis dan logis, sehingga mereka terlatih untuk menyesuaikan 

masalah-masalah di masa yang akan datang. 

Bagi siswa, pelajaran Matematika dianggap pelajaran yang paling 

sulit, menakutkan, menjenuhkan, dan sangat tidak menyenangkan, sehingga 

hasil prestasi Matematika sangat kurang, belum sesuai dengan harapan baik 

harapan guru, orang tua maupun siswa sendiri. Kewajiban para gurulah untuk 

menanamkan rasa senang terhadap materi pelajarn Matematikadengan 

memberi rangsangan atau dorongan agar siswa menyenangi pelajaran 

Matematika.Agar pembelajaran Matematika dapat memberikan pengalaman 

yang lebih bermakna dan utuh bagi siswa serta untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal sesuai dengan materi yang diajarkan, guru harus dapat 

memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

Sekolah Dasar khususnya anak kelas IV.Menurut Piaget anak seumur 18 

bulan sampai 7 tahun berada pada tingkat praoperasional, sedangkan anak 

atau siswa usia 7 sampai 12 tahun berada pada tingkat operasional konkrit. 

Media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka 

lebh mengafektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran disekolah (Oemar Humalik, 1994 : 12), 

sedangkan menurut NEA dalam (Arif S. Sadiman, 1986 : 6) Media adalah 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta 

peralatannya, media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, dapat 

didengar dan dapat dibaca. 
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Berdasarkan nilai ujian SD Cepoko 1 dari tahun 2008 rata-ratanya 6,0 

tahun 2009 rata-ratanya 6,5 dan tahun 2010 rata-ratanya 6,5. Sehingga 

prestasi Matematikanya sangat jauh dari ketuntasan.Penyebab rendahnya 

prestasi belajar Matematika yaitu penyampaian pelajaran Matematika hanya 

menggunakan metode ceramah dianggap para guru adalah metode paling 

praktis, mudah, dan efisien dilaksanakan. Mengajar yang hanya menggunakan 

metode ceramah saja menjadikan siswa mengalami kesulitan memahami 

konsep apalagi pelajaran Matematika, jadi siswa tidak bisa menerima 

pelajaran apa yang telah diberikan oleh gurunya sehingga prestasi belajar 

Matematika kurang dari yang diharapkan. Perkembangan siswa usia Sekolah 

Dasar pada hakikatnya berada dalam tahap operasi konkrit, karena itu untuk 

pengajaran Matematika di Sekolah Dasar, terutama pada penanaman konsep 

atau pengertian nilai tempat suatu bilangan (satuan, puluhan, ratusan, dan 

ribuan) serta operasi penjumlahan dan pengurangan sangat diperlukan media 

pembelajaran yang tepat. 

Salah satu media pengajaran Matematika adalah “Blok Dienes”.Blok 

dienes adalah alat peraga yang dikembangkan oleh Z.P. Dienes yang 

bertujuan untuk memahami konsep dasar bilangan dan nilai tempat.                  

(Ruseffendi 1992 : 158). Blok Dienes ini dapat kita buat dari balok kayu 

untuk bilngan dasar 10, blok model dienes ini terdiri atas satuan (berupa dadu 

kecil), puluhan (berupa batang), ratusan (berupa balok) dan ribuan (berupa 

kubus besar). Adapun fungsi media Blok Dienes adalah untuk membantu 

guru mengajarkan konsep atau pengertian nilai tempat suatu bilangan (satuan, 



7 
 

puluhan, ratusan, dan ribuan) serta operasi penjumlahan dan 

pengurangan.Sehingga dengan media Blok Dienes dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika. 

Di Sekolah Dasar guru mempunyai peranan penting dalam 

keseluruhan pendidikan karena secara langsung gurulah yang melaksanakan 

proses kegiatan belajar mengajar. Sebagai pelaksana kegiatan belajar-

mengajar, guru harus mengetahui 10 kompetensi guru agar siswa mampu 

memperoleh prestasi yang diharapkan, adapun kompetensi guru antara lain: 

1) menguasai materi, 2) metode mengajar, 3) menggunakan media, 4) KBM 

(urut-urutan yang ditempuh), 5) dasar-dasar pendidikan, 6) evaluasi, 7) 

administrasi, 8) perkembangan ilmu jiwa, 9) mengelola kelas, 10) bimbingan. 

Guru Sekolah Dasar juga harus mampu menguasai standar kompetensi 

guru dalam hal meningkatkan prestasi khususnya prestasi Matematika. 

Adapun standar kompetensi guru Matematika Sekolah Dasar adalah: 1) 

mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan penalaran secara logis 

dan kritis, 2) mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah, 3) 

mengidentifikasi dan mengukur kemampuan yang diharapkan dalam belajar 

Matematika, 4) mengembangkan penguasaan siswa terhadap keterampilan, 5) 

mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan pengerjaan hitung 

bilangan, 6) mengembangkan keterampilan siswa dalam menentukan unsur, 

sifat, dan transformasi geometri, 7) keterampilan dalam melakukan dan 

menggunakan pengukuran, 8) mengembangkan keterampilan siswa dalam 

melakukan pengelolaan data, 9) memiliki kemampuan untuk 
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mengembangkan keterampilan siswa dalam memahami konsep-konsep dasar 

dalam Matematika dan untuk memahami konsep jenjang yang lebih tinggi, 

10) mengembangkan dan menyusun jalinan fungsional antar topik atau pokok 

bahasan Matematika, 11) mengembangkan keterampilan dalam penyajian 

konsep-konsep Matematika sesuai dengan tingkat kesiapan intelektual siswa, 

12) mengembangkan keterampilan memahami tingkat kesiapan mental siswa 

dalam mempelajari topik-topik Matematika. 

Dari paparan di atas maka agar siswa mempunyai prestasi belajar 

Matematika yang baik sesuai harapan siswa dan guru salah satunya dalam 

proses penyampaian pelajaran menggunakan media Blok Dienes. Hal inilah 

yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi “Peningkatan Hasil 

Belajar Matematika Melalui Media Blok Dienes Pada Siswa Kelas IV 

SDNegeri Cepoko I Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Banyak guru yang menyampaikan pembelajaran Matematika hanya 

menggunakan metode ceramah. 

2. Adanya anggapan pembelajaran Matematika adalah pembelajaran yang 

paling sulit dan menakutkan, sehingga prestasi belajar Matematika rendah. 



9 
 

3. Banyaknya guru belum menggunakan media Blok Dienes dalam 

Pembelajaran Matematika di SD Negeri Cepoko I. 

4. Untuk mencari solusi meningkatkan hasil belajar Matematika melalui 

media Blok Dienes di SD Negeri Cepoko I. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini efektif dan efisien maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Media pembelajaran yang digunakan adalah media Blok Dienes pada 

siswa kelas IV SD Negeri Cepoko I Kecamatan Sumberlawang 

Kabupaten Sragen. 

2. Media pembelajaran Blok Dienes untuk mengatasi hasil belajar siswa 

yang rendah pada siswa kelas IV SD Negeri Cepoko I Kecamatan 

Sumberlawang Kabupaten Sragen. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dicari 

jawabannya melalui penelitian ini adalah “Apakah penerapan media Blok 

Dienes dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV SD 

Negeri Cepoko I Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada tahun 

pelajaran 2011/2012? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk  

mengetahui peningkatan hasil belajar Matematika melalui penerapan media 

Blok Dienes pada siswa kelas IV SD Negeri Cepoko I Tahun Pelajaran 

2011/2012”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat mempunyai beberapa 

manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan masukan dan wawasan kepada guru dalam proses 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1). Dapat menemukan solusi untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika. 

2). Dapat memberikan arahan guru dalam proses pembelajaran. 

3). Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

 Dapat digunakan sebagai motivasi belajar agar hasil belajar 

matematika dapat meningkat. 
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c.   Bagi Sekolah 

Dapat memberikan masukan kepada Kepala Sekolah Dasar dalam 

usaha perbaikan proses pembelajaran para guru untuk menambah 

sarana dan prasarana sehingga mutu pendidikan dapat lebih meningkat. 

 


