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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Pendidikan  merupakan 

usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam UUD 

1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak untuk 

mendapatkan pendidikan.” Pendidikan bagi setiap warga negara pada 

hakekatnya adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

sehingga dengan kemampuannya siswa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan kelak berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.  

Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil 

langkah-langkah yang dapat memungkinkan terbentuknya manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, mau bekerja keras, bertanggung jawab, disiplin, kreatif serta 

sehat jasmani dan rohani, yang semuanya dapat digali melalui pendidikan 

keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Upaya melakukan peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara 

menyeluruh yang meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

Pengembangan aspek-aspek tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian 

seperangkat kompetensi agar siswa dapat bertahan hidup serta dapat 

menyesuaikan diri dan berhasil dalam kehidupan di masa yang akan datang.  
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Belajar merupakan proses perubahan perilaku manusia baik itu 

perubahan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam proses kegiatan 

belajar mengajar kebanyakan siswa bersifat pasif dan kurang aktif, takut atau 

malu mengemukakan pendapat serta merasa bosan. Kondisi tersebut akan 

mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan siswa menjadi kurang 

tertarik akan pembelajaran matematika tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus 

maka akan menyebabkan kesulitan dalam mempelajari serta ketertarikan akan 

pembelajaran  matematika. Terutama pada siswa sekolah dasar, anak akan 

merasa bosan, kurang aktif bahkan kesulitan dalam memahami pembelajaran 

matematika, serta kurang tertarik dalam mempelajarinya. Karena hal tersebut 

dapat berpengaruh dalam kualitas proses dan hasil belajar siswa. Maka dari 

itu kita sebagai guru harus kreatif dalam menggunakan media atau metode 

pembelajaran sehingga anak menjadi tertarik, senang dan berkesan. 

Mata pelajaran matematika wajib diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berfikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja 

sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar matematika yaitu 

penyampaian pelajaran matematika hanya menggunakan metode ceramah 

yang mungkin dianggap guru adalah metode yang paling praktis, mudah dan 

efisien dilaksanakan. Mengajar hanya menggunakan metode ceramah saja 
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mempersulit siswa memahami konsep dalam pembelajaran matematika, 

sehingga hasil belajar matematika kurang dari yang diharapkan.  

Hasil belajar siswa kelas IV semester 1 MI Muhammadiyah Basin 

Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk mata pelajaran Matematika pada standar 

kompetensi memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam 

pemecahan masalah masih rendah. Berdasarkan analisis hasil tes ulangan 

formatif siswa belum menunjukkan hasil yang diharapkan yaitu mencapai 

KKM yang telah ditentukan (≥65) dengan nilai rata-rata 56,6. Nilai 

kemampuan berhitung ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Nilai Kemampuan Berhitung KPK dan FPB 

No Interval Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 90-100 - - Baik Sekali 

2 79-89 2 8,3 Baik  

3 68-78 2 8,3 Lebih dari Cukup 

4 57-67 8 33,3 Cukup  

5 46-56 9 37,6 Hampir Cukup 

6 35-45 2 8,3 Kurang  

7 24-34 1 4,2  Kurang sekali  

Jumlah 24 100  
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Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berhitung dalam menentukan Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor 

Persekutuan Besar (FPB) akan meningkat, jika dalam pembelajarannya 

menggunakan alat peraga atau media gelas fakel. Hal inilah yang mendorong 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“PENGGUNAAN MEDIA GELAS FAKEL UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA BAGI SISWA KELAS IV MI MUHAMMADIYAH 

BASIN TAHUN 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah rendahnya motivasi 

dan hasil belajar matematika karena belum digunakannya media 

pembelajaran. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah penggunaan media gelas 

fakel dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika bagi siswa 

kelas IV MI Muhammadiyah Basin tahun 2012/2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika dengan menggunakan 

media gelas fakel bagi siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin, 

Kebonarum, Klaten tahun 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi guru atau peneliti 

Dapat memberikan masukan  bagi guru dalam penerapan penggunaan 

media gelas fakel dan guru lebih bisa kreatif lagi dalam memilih 

media yang tepat. 

2. Bagi siswa  

a. Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui 

keberadaan media gelas fakel sehingga hasil pembelajaran 

meningkat. 

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa 

lebih termotivasi dalam belajar. 

c. Meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran matematika 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai masukan kepala sekolah agar guru dalam meningkatkan hasil 

belajar menggunakan media pembelajaran.  


