
BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dekade terakhir ini dunia pendidikan khususnya pendidikan 

matematika telah menjadi perhatian penting berbagai kalangan pendidkan. Telah 

diakui bahwa matematika memegang peranan penting dalam mengubah teknologi, 

karena status matematika dapat dikatakan sebagai King of science, tetapi disisi 

lain dapat dikatakan bahwa matematika sebagai Servent of science. Dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan matematika harus ada sebagai ilmu pasti 

pengembang teknologi tetapi matematika sebagai ilmu pendamping dalam 

menghadapi peradapan sosial masyarakat dalam mengembangkan teknologi.  

Menurut Ariyanto (2011: 2) matematika bagi siswa SD berguna untuk 

kepentingan hidup dalam lingkungannya dan untuk mengembangkan pola 

pikirnya dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lebih lanjut. Demikian penting 

kehadiran matematika dalam kehidupan, maka sudah sepantasnya matematika 

menjadi pelajaran pokok disekolah. Oleh karena itu upaya peningkatan 

penguasaan terhadap ilmu matematika perlu berkesinambungan dan selalu 

disempurnakan. 

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan mengingat 

begitu pentingnya ilmu berhitung (matematika) bagi siswa SD upaya peningkatan 

mutu pendidikan ini juga dilakukan terhadap proses mengajar matematika 

disemua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan 

Tinggi. Upaya tersebut antara lain perbaikan dan penyempurnaan kurikulum 
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pendidikan matematika, pengadaan bahan ajar yang menjadi peningkatan kwalitas 

tenaga pendidikan, diadakan lokakarya, seminar, diskusi, dan lain-lain. 

Kenyataannya nilai matematika menghitung  luas trapesium dan layang-

layang siswa SD Negeri 2 Karangnongko kelas V tahun pelajaran 2012/2013 

masih rendah. Hal tersebut dilihat dari nilai hasil ulangan matematika yang 

dilakukan pada hari Senin, 6 Agustus 2012 diperoleh  2  siswa mendapat nilai 90, 

3 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 70, 2 siswa mendapat nilai 60,  

3  siswa mendapat nilai 50,  3 siswa mendapat nilai 40, 1 siswa mendapat nilai 30, 

3 siswa mendapat nilai 20 dan 1 siswa mendapat nilai 10. Dari 19 siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) ada 8 siswa dan siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM 11 siswa. Dari hasil ulangan tersebut 

mendapat nilai rala-rata 52 sedangkan nilai KKM matemalika kelas V semester 

gasal >55 sehingga dikatakan prestasi belajar matematika masih rendah.  Adapun 

rekapitulasi nilai tes formatif matematika tentang menghitung luas trapesium dan 

layang-layang disusun pada tabel 1. 

Tabel 1  Rekapitulasi Hasil Tes Formatif  Nilai Matematika tentang Menghitung 
Luas Trapesium dan Layang-Layang Siswa Kelas V SD Negeri 2 
Karangnongko Tahun Pelajaran 2012/2013 Sebelum Tindakan 

 
No Banyak Siswa Nilai 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

2 siswa 
3 siswa 
1 siswa 
2 siswa 
3 siswa 
3 siswa 
1 siswa 
3 siswa 
1 siswa 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

Nilai rata-rata dari 19 Siswa 52 
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Dengan keadaan nilai 8 siswa diatas KKM dan 11 siswa di bawah KKM  

dari 19 siswa diartikan 42 % siswa tuntas belajar sedangkan 58 % siswa belum tuntas 

belajar. Kondisi prestasi belajar siswa dari uraian di atas rendah karena nilai rata - rata 

dibawah KKM dan sebagai tanda bahwa pembelajaran matematika pada menghitung 

luas trapesium dan layang – layang siswa SD Negeri 2 Karangnongko  tahun pelajaran 

2012/2013 dianggap gagal perlu diperbaiki proses pembelajarannya. Adapun nilai tes 

formatif  yang tuntas dan yang tidak tuntas dijadikan persen dapat disusun pada tabel 2. 

Tabel 2 Rata-rata Hasil Tes Formatif  Nilai Matematika tentang Menghitung Luas 
Trapesium dan Layang-Layang Siswa Kelas V SD Negeri 2 
Karangnongko Tahun Pelajaran 2012/2013 Sebelum Tindakan  

Nilai KKM Nilai di bawah KKM Nilai di atas KKM 

≥55 58% 42% 

 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 2 

Karangnongko pada pembelajaran matematika menghitung luas trapesium dan 

layang-layang disebabkan  oleh 1) penjelasan guru tidak dapat siswa secara 

maksimal karena guru menerangkan sangat cepat, 2) guru tidak melibatkan siswa 

dalam pembelajaran, 3) alat peraga yang digunakan guru kurang menarik, 4) 

pembelajaran yang diberikan kurang terencana dengan baik dan membosankan, 5) 

pengelolaan kelas kurang maksimal, 6) siswa terbiasa pasif dan kurang kritis, 7) 

nilai hasil belajar siswa tentang menghitung luas trapesium dan layang-layang 

masih rendah, 58% dari siswa belum tuntas Kreteria Ketuntasan Minimal atau 

KKM sebesar ≥55. Kendala tersebut merupakan hambatan yang harus segera 

diatasi karena memicu rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu guru 

dituntut lebih kreatif agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang 
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berkualitas. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berkaitan dengan masalah di atas Ariyanto (2011: 2) menegaskan 

diperlukan adanya kemampuan khusus dari seseorang guru untuk menjebatani 

antara dunia anak yang belum berpikir secara deduktif untuk dapat mengerti dunia 

matematika yang bersifat deduktif.  Menurut Sudjana (2010:  99) jembatan tersebut 

berupa alat peraga sebagai media berguna agar bahan pelajaran yang disampaikan 

guru lebih mudah dipahami siswa. Dalam penelitian ini alat peraga yang digunakan 

untuk membantu menerangkan materi luas trapesim dan layang-layang sebagai 

pembelajaran alternatif. 

Alat bantu atau media ajar dapat memudahkan guru dalam penyampaian 

materi ajar. Penggunaan untuk memancing perhatian siswa dan memudahkan siswa 

dalam memahami materi ajar serta menumbuhkan minat atau motivasi belajar 

siswa agar lebih aktif. Alat atau media tersebut tidak harus mahal, guru dapat 

mengupayakan media ajar sesederhana mungkin dengan pemanfaatan barang 

seadanya. 

Pentingnya memilih metode mengajar yang sesuai dan menyenangkan 

akan membuat siswa lebih terkesan dan menimbulkan motivasi belajar. Hal 

tersebut mempermudah  pembelajaran  lebih mudah dipahami oleh siswa dan siswa 

bersemangat dalam belajar. Jika pembelajaran yang digunakan guru kurang 

menarik dan kurang komunikatif maka sulit diciptakan motivasi belajar siswa. 

Hasil belajar berhubungan dengan proses pembelajaran yang berlangsung sehingga 

penting untuk selalu ditingkatkan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar  matematika, karena matematika relevansi berhitung dengan kehidupan 
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sehari-hari. Dengan demikian pelajaran matematika yang didapatkan siswa dapat 

lebih bermakna baginya. Dengan meningkatnya hasil belajar matematika maka 

meningkatlah pula sumber daya manusia tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil kesimpulan tentang 

pentingnya penelitian  "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika menghitung 

luas trapesium dan layang – layang  melalui  media gambar  dan puzzle bangun 

datar di kelas V SD Negeri 2 Karangnongko  kecamatan Karangnongko kabupaten 

Klaten tahun pelajaran 2012/2013”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi upaya peningkatan kwalitas pendidikan matematika SD, guna 

mensukseskan program pcndidikan dasar 9 tahun. 

Untuk itu penelitian akan mengadakan perbaikan pembelajaran mata 

pelajaran matematika kompetensi dasar menghitung luas trapesium dan layang – 

layang melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di SD Negeri 2 

Karangnongko kelas  V tahun pelajaran 2012/2013. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas agar permasalahan 

menjadi spesifik, jelas, terpusat, dan tidak meluas sehingga tujuan penelitian dapat 

dicapai maka dalam penelitian ini dibatasi pada masalah antara lain sebagai 

berikut:  

1. Pembelajaran matematika kompetensi dasar menghitung luas trapesium dan 

layang – layang siswa  kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 

2012/2013.  



6 
 
2. Hal yang ingin ditingkatkan adalah hasil belajar melalui pemahaman siswa 

tentang menghitung luas trapesium dan layang-layang pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013.  

3. Pembelajaran matematika dengan menggunakan media gambar dan puzzle 

bangun datar trapesium dan layang-layang. 

 
C. Rumusan Masalah 

Pembelajaran matematika menggunakan media gambar dan puzzle  bangun datar 

trapesium dan layang-layang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu  dapat 

menjelaskan konsep matematika yang abstrak menjadi lebih kongkret, pelajaran menjadi lebih 

menyenangkan karena menggunakan alat peraga yang sesuai karakteristik siswa dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Dilihat dari kekurangannya yaitu guru harus 

mempersiapkan secara matang dan  memerlukan banyak tenaga,  pemikiran serta waktu. 

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan pembelajaran menggunakan media gambar  

dan puzzle bangun datar trapesium dan layang-layang maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut:“Apakah melalui media gambar dan puzzle dapat meningkatkan hasil belajar 

tentang menghitung luas trapesium dan layang-layang pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Karangnongko  kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013?". 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin hendak dicapai sebagai berikut: 

1. Tujuan umum yaitu secara umum penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika menghitung luas trapesium dan layang-layang melalui media gambar 

dan puzzle bangun datar kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 
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2012/2013. 

2. Tujuan khusus yaitu secara khusus penelitian ini untuk memperoleh informasi 

tentang keefektifan media gambar dan puzzle bangun datar dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika menghitung luas trapesium dan layang-layang siswa 

kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013.  

 

E. Manfaat  Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan 

manfaat praktis, antara lain :  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap mutu 

pendidikan melalui proses belajar mengajar secara tepat guna di sekolah untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapan dapat menambah pengetahuan berupa pentingnya peran guru sebagai 

pendidik yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan variasi mengajar dalam berbagai 

bidang pelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan hasil belajar menghitung luas 

trapesiun dan layang-layang, memudahkan penyerapan materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru, mengembangkan keberanian dalam mengemukakan pendapat, 

mampu berpikir lebih kritis, melatih kerjasama antar siswa dalam pembelajaran, 

melatih tanggung jawab siswa atas pekerjaannya, menambah antusias siswa dalam 
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belajar matematika dan menambah motivasi belajar siswa. 

b. Manfaat bagi guru 

Manfaat bagi guru yaitu sebagai pertimbangan dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat, menjadi acuan dalam penerapan inovasi pembelajaran untuk 

memotivasi belajar matematika tentang menghitung luas trapesium dan layang-

layang, peningkatan kinerja guru sebagai pendidik agar lebih professional dan 

memperbaiki proses pembelajaran. 

c.  Manfaat bagi sekolah  

Manfaat bagi sekolah yaitu meningkatkan kwalitas pendidikan dan pengajaran 

di SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013. 

d. Manfaat bagi peneliti lain 

Manfaat bagi peneliti lain yaitu berupa pengalaman langsung dalam penerapan 

model pembelajaran dengan media gambar trapesium dan layang-layang, mendapat 

pembuktian tentang hipotesis penelitian, memperoleh pengetahan bahwa model 

pembelajaran dengan media gambar dan puzzle trapesium dan layang-layang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa tentang menghitung luas trapesium dan layang-

layang. 

e. Manfaat bagi pengambil kebijakan 

Manfaat bagi pengambil kebijakan yaitu menjadi acuan untuk mengupayakan 

terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan serta 

memberikan masukan yang positif bagi peningkatan mutu pendidikan yang akan 

datang. 
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