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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar  Belakang 

  Pendidikan adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan 

nilai luhur  dan moral yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia yang 

diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat, warga negara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Perilaku-perilaku yang dimaksud diatas, adalah seperti yang tercantum di 

dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional 

No 19 tahun 2005  “ Setiap satuan pendidikan formal maupun nonformal 

perlu disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu, 

Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

  Pendidikan sekolah atau pendidikan formal telah di laksanakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana terdapat dalam 

pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia tentang sistem pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa:“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak 



mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara (UU RI No 19 Tahun 2005 tentang sistem pendidikan nasional). 

Sedangkan pemerintah sendiri juga ikut mendorong program pendidikan 

tersebut dengan dimuatnya suatu peraturan tentang pendidikan di dalam 

suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 

(1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan” dan ayat (3) menegaskan bahwa “pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang - undang”. 

 Untuk mewujudkan tekad tersebut diatas, dibutuhkan guru-guru yang 

dapat mengajarkannya dengan baik dan benar, dalam arti guru di tuntut 

menguasai bahan ajaran, guru mampu mengelola program belajar mengajar, 

guru mampu mengelola kelas, menggunakan media dan sumber pengajaran, 

mengelola interaksi belajar mengajar, guru menguasai landasan-landasan 

kependidikan, dan guru mampu menilai prestasi belajar siswa untuk 

kepentingan pengajaran. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Samana (1994: 

61-67) 

   Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan Winarno (2002: 11) bahwa 

tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk memberikan kompetensi 

kepada peserta didik dalam hal : 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif  



2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung atau tidak lansung dengan memanfaatkan teknolosgi informasi 

dan komunikasi. 

 Pendidikan nasional juga dipertegas dengan Lahirnya Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

ayat (1) menyatakan bahwa bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang. Menurut Sunaryo Kartodinoto (1996) 

Pendidikan juga diartikan suatu proses membawa manusia dari apa adanya 

kepada bagaimana seharusnya. Selain tersebut di atas, Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap 

sekolah/madrasah mengembangkan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi 

dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP), maka dengan KTSP inilah tiap tingkat satuan 

pendidikan berhak menyusun Kurikulum sendiri sesuai eksistensi satuan 

pendidikan yang bersangkutan. Dari sinilah pendidikan harus dilaksanakan 

dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari peserta didik, 

orangtua, guru, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Dalam proses 



pembelajaran harus ada pembimbingan, latihan-latihan, percobaan, dan 

pemahaman para pendidik terhadap kondisi awal peserta didik, sehingga 

dapat digunakan untuk memberi motivasi belajar. Menurut Kuswandi 

(1986), untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal guru dituntut 

memiliki minimal 10 kompetensi dasar, yaitu: 

1. Menguasai bahan 

2. Mengelola program pembelajaran 

3. Mengelola kelas 

4. Menguasai media belajar 

5. Menguasai landasan pendidikan 

6. Mengelola interaksi dalam pembelajaran 

7. Menilai prestasi belajar siswa 

8. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan 

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

10. Memahami prisnsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian untuk 

keperluan pengajaran. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pengembangan 

kemampuan siswa sekolah dasar dalam bidang ilmu pengetahuan, di 

antaranya adalah pelajaran matematika yang sangat dibutuhkan untuk 

melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi, mengembangkan bakat dan 

minat serta adaptasi dengan lingkungan. Melatih keterampilan siswa untuk 

berfikir secara kreatif dan inovatif melalui pembelajran matematika 

merupakan pelatihan awal bagi siswa untuk berfikir kritis, dalam 



mengembangkan daya cipta dan minat siswa sejak dini. Sehubungan dengan 

hal ini pengajaran matematika mendapat perhatian besar untuk seluruh 

jenjang pendidikan, apalagi tingkat sekolah dasar. Keberhasilan 

pembelajaran sangat tergantung pada kompetensi guru dan siswa sehingga 

lebih bermakna apabila menggunakan media dan metode yang tepat untuk 

mencapai tujuan. 

Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak temuan siswa yang 

kurang memahami materi pembelajaran, sementara guru belum optimal 

menggunakan sarana dan pra sarana serta memilih metode yang tepat 

khususnya mata pelajaran matematika. Hal ini sangat dirasakan pada 

pendidikan tingkat dasar. 

Bertolak dari fakta inilah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penggunaan Media Botol 

Hijau Kuning ( Bohiku ) Untuk Meningkatkan  Hasil  Belajar Matematika  

Pada Siswa Kelas II  SD Negeri 01 Gemantar , Kecamtan Jumantono, 

Kabupaten Karanganyar  Tahun  2009/2010  

B.      Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di 

depan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Apakah dengan metode penggunaan media botol hijau kuning   ( Bohiku ) 

dapat  meningkatkan  hasil  belajar matematika  pada siswa kelas II  SD 

Negeri 01 Gemantar , Kecamtan Jumantono, Kabupaten Karanganyar  

Tahun  2009/2010  



C.     Tujuan Penelitian 

 Penelitian dilakukan bertujuan untuk: Mengetahui peningkatan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas 2 SD Negeri 01 Gemantar, jumantona tahun 

pelajaran 2009/2010 

D.     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat keilmuan:  

1.   Manfaat secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang peningkatan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas 2 SD Negeri 01 Gemantar, jumantona 

tahun pelajaran 2009/2010 

2.   Manfaat secara praktis 

a.   Manfaat untuk siswa 

Menghindari verbalisme siswa terhadap suatu konsep 

b.   Manfaat untuk guru 

1).   Memberikan wawasan kepada guru sekolah dasar untuk 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran 

2).   Memberikan pengertian arti pentingnya media untuk mata 

pelajaran matematika  kepada para guru 

3). Membantu guru dalam menyampaikan konsep pembelajaran 

matematika kepada siswa agar mudah dipahami 

 

 

 



c.   Manfaat untuk sekolah 

Memberikan masukan kepada para Kepala Sekolah Dasar dalam 

rangka pengadaan alat peraga pembelajaran untuk menunjang 

keberhasilan pendidikan pada tingkat sekolah dasar.  

 

 

 


