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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pendidikan disini sebagai kegiatan sadar serta terencana 

dalam pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan 

potensinya baik kognitif, motorik, dan psikomotorik yang memiliki pondasi 

spiritual agama, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan. Untuk 

kemajuan pendidikan dimasyarakat, negara, dan bangsa.  

Guru merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Selain 

sebagai fasilitator sekaligus motivator yang harus menguasai bahan materi 

ajar. Untuk itu, harus dapat menyesuaikan dengan kemampuan profesinya.  

Pembelajaran Matematika merupakan pembelajaran yang memerlukan 

pemahaman dan sekaligus logika sehingga membutuhkan konsentrasi yang 

tinggi untuk memahaminya. Hal ini menjadikan bidang studi Matematika 

dianggap sebagai bidang studi yang sulit bagi siswa. Salah satu bagian dari 

materi pembelajaran matematika adalah materi geometri. Menurut Mataniari 

(2001:1), geometri merupakan suatu bidang ilmu ukur yang membahas 

prinsip-prinsip dasar yang menjadi pokok suatu struktur subyek sehingga 

dapat dibentuk menjadi suatu struktur logis dan sistematik. 

Materi geometri sebagai bagian dari matematika sampai saat ini juga 

masih menjadi masalah bagi siswa. Hal ini dapat dilihat dari angka 

penguasaan belajar siswa Kelas II di SD Negeri Langgenharjo Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati, dimana dari 20 anak yang ada, baru 8 anak atau 

40% yang mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 12 anak atau 60% lainnya 

belum mencapai ketuntasan belajar matematika, khususnya pada materi 

geometri. Penguasaan belajar materi geometri tersebut menjadi salah satu 

indikator bagi guru terhadap keberhasilan proses pembelajaran geometri yang 

telah dilaksanakan selama ini, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan 

dalam menentukan tindakan-tindakan penting dalam rangka mencapai tujuan 
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pembelajaran yang ditetapkan. Berdasarkan indikator penguasaan belajar 

tersebut, terlihat bahwa bidang studi matematika khususnya untuk materi 

geometri merupakan bidang studi yang masih sulit dan perlu mendapat 

perhatian khusus dari pendidik. Untuk lebih jelasnya, dapat disajikan data 

tingkat penguasaan belajar siswa Kelas II berdasarkan hasil ulangan harian 

pada Semester II seperti pada tabel 1  berikut: 

Tabel 1. Penguasaan Belajar Matematika Siswa Kelas II Semester II  SD 

Negeri  02 Langgenharjo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

No Keterangan Jumlah Prosesntase 

1 Sudah Tuntas Belajar 8 40% 

2 Belum Tuntas  12 60% 

Jumlah 20 100% 

 

Dalam tabel 1 tersebut, terlihat bahwa proporsi siswa yang belum 

menguasai masih 60%. Proporsi ini masih terlalu tinggi apabila dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan guru, yaitu hanya sebesar 20% atau target 

proporsi yang tuntas adalah 80%. Berdasarkan kondisi temuan tersebut, maka 

diperlukan adanya pengembangan strategi proses pembelajaran yang dirasa 

mampu menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep dalam Matematika, khususnya dalam materi Geometri.  

Strategi pembelajaran yang digunakan pada kondisi awal sebelum 

pelaksanaan penelitian ini belum  menggunakan media alat peraga sehingga 

pelaksanaan pembelajaran belum berjalan secara optimal. Siswa ternyata 

kesulitan dalam menyebutkan unsur-unsur bangun datar dan nama-nama 

sudut bangun datar.  Pada pembelajaran siklus I dan siklus II direncanakan 

menggunakan media alat peraga seperti gambar bangun datar, kertas lipat, 

rangka bangun datar dari kayu, dan menggambar langsung dipapan tulis 

menggunakan kapur. 
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Media alat peraga sifatnya lebih mampu memberikan pengalaman riil 

kepada siswa karena siswa dapat melihat, merasakan dan meraba alat peraga 

yang digunakan guru. Pengalaman belajar yang lebih konkrit akan lebih tepat 

bagi anak usia sekolah dasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Dale tentang 

kerucut pengalaman sebagaimana dikutip oleh Hamalik (1996:13) yang 

menjelaskan bahwa pengalaman berlangsung  dari tingkat yang konkrit naik 

menuju tingkat yang lebih abstrak. Akibatnya, siswa kurang menghayati atau 

memahami konsep-konsep matematika, dan siswa mengalami kesulitan untuk 

mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

matematika di kelas perlu ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep 

matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Alasan lain khususnya 

terkait dengan materi  geometri, materi ini merupakan materi yang lebih 

berhubungan dengan hal yang bersifat konkrit, yaitu membahas tentang 

berbagai konsep bangun ruang yang banyak dijumpai dalam kehidupan nyata. 

Dengan demikian, maka media benda konkrit diyakini cukup relevan untuk 

mendukung proses pembelajaran geometri pada siswa.  

Materi adalah cabang  matematika yang bersangkutan dengan 

pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif, tokoh, dan sifat ruang 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Geometri, diakses pada 27 Februari 2015) . Hal 

ini menjadikan penggunaan media pembelajaran merupakan strategi yang 

diyakini cukup baik untuk membantu proses pembelajaran geometri pada 

siswa kelas II, mengingat siswa seusia ini masih belum begitu mampu berfikir 

secara abstrak, sehingga media benda konkrit sebagai media yang dapat 

membantu mengoptimalkan indera dalam pembelajaran dianggap akan sangat 

membantu. Pada tahap ini siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya 

sekedar karakteristik visual dan penampakannya. Siswa secara eksplisit tidak 

terfokus pada sifat-sifat obyek yang diamati, tetapi memandang obyek 

sebagai keseluruhan. Hal inilah yang mendorong inovasi guru untuk 

memanfaatkan media alat peraga untuk membantu proses pembelajaran 

geometri. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk
http://id.wikipedia.org/wiki/Ukuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Posisi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifat_ruang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Geometri
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Media alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung 

atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Fungsi utamanya 

adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu  menangkap 

arti konsep tersebut, sebagai contoh, benda-benda konkret disekitar siswa 

(Estiningsih, 1994:7). 

Alat peraga yang digunakan merupakan benda-benda tiruan yang 

memiiki bentuk sesuai dengan benda aslinya. Kesesuaian yang dimaksud 

bukanlah selalu sama persis dengan aslinya, akan tetapi lebih ditekankan pada 

kesesuaian elemen-elemen yang berperan dalam memberikan bentuk benda. 

Media benda konkrit dapat membantu siswa berfikir secara konkrit menuju 

pada tahap berfikir secara abstrak. Hal ini terjadi karena melalui media benda 

konkrit maka pendidik dapat menyampaikan tentang unsur-unsur yang 

menyusunnya dan bagaimana mematematisasi unsur-unsur tersebut untuk 

proses perhitungan yang bersifat abstrak.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “Penggunaan Media Alat Peraga untuk 

Meningkatkan Penguasaan Materi Geometri Pada Siswa Kelas II  Semester 

II SD N Langgenharjo Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah penerapan media alat 

peraga dapat meningkatkan penguasaan materi geometri pada siswa Kelas II 

semester II SD N  Langgenharjo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2014/2015?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan penggunaan media alat peraga untuk meningkatkan 

penguasaan materi geometri pada siswa kelas II semester II SD N  

Langgenharjo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 

2014/2015.  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

 Hasil penelitian diharapkan dapat  mendukung terbentuknya proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan berhasil untuk bidang studi 

matematika khususnya materi geometri. 

2. Bagi sekolah 

 Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung terbentuknya daya saing 

sekolah melalui optimalisasi proses pembelajaran di sekolah. 

3. Bagi siswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui terciptanya proses pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemudahan siswa dalam menyerap pengetahuan dari guru. 

 


