
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alamnya 

saja melainkan juga pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu 

tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan – tantangan jaman yang 

berubah dan berkembang sangat cepat. Secara keseluruhan, mutu SDM 

Indonesia saat ini masih ketinggalan dan berada di bawah rata – rata SDM 

negara – negara maju. Kenyataan ini sudah lebih dari cukup untuk 

menyadarkan dan mendorong pemerintah melakukan kajian sistematik untuk 

membenahi atau memperbaiki sistem pendidikan nasional dengan melihat 

dari sisi guru. 

Sesuai dengan pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. (Depdiknas, 2010: 17). Disini guru 

diharapkan mampu mengambil keputusan baik ketika merencanakan maupun 

melaksanakan pembelajaran termasuk memecahkan masalah yang diteruskan 

dalam kegiatan belajar di sekolah. 
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Cabang – cabang ilmu matematika dapat diterapkan dalam berbagai 

ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir karena matematika adalah ilmu 

yang universal. Tingkat pemahaman matematika seorang siswa lebih 

dipengaruhi oleh pengalaman siswa itu sendiri. Sedangkan pembelajaran 

matematika merupakan usaha membantu siswa mengkontruksi pengetahuan 

melalui proses. Proses tersebut dimulai dari pengalaman, sehingga siswa 

harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengkontruksi sendiri 

pengetahuan yang harus dimiliki. 

Melalui pelajaran matematika di sekolah siswa tidak hanya dibekali di 

bidang kognitif saja, tetapi meluas pada bidang afektif dan psikomotor. 

Pembelajaran matematika diarahkan untuk pembentukan kepribadian dan 

kemampuan berfikir yang bersandar pada hakikat matematika. Oleh karena 

itu hasil-hasil pembelajaran matematika tampak pada kemampuan berfikir 

yang matematis dalam diri siswa, yang bermuara pada kemampuan 

menggunakan matematika sebagai bahasa dan alat dalam menyelesaikan 

masalah dalam kehidupannya. Akan tetapi sejumlah persepsi bahwa pelajaran 

matematika seringkali menjadi momok yang menakutkan terlanjur melekat 

pada diri siswa. Hal tersebut yang dapat menyebabkan mata pelajaran 

matematika kurang diminati dan hasil belajar matematika tergolong rendah. 

Guru kelas telah memberikan data nilai ujian tengah semester kelas IV 

SD Negeri 2 Purwojati tahun pelajaran 2010/2011 kepada peneliti. Dari data 

tersebut diperoleh bahwa nilai matematika di kelas IV hampir sebagian besar 

jumlah siswanya belum memenuhi standar nilai sesuai Kriteria Ketuntasan 
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Minimal (KKM) yang telah ditentukan. Kriteria ketuntasan minimal untuk 

mata pelajaran matematika di SD Negeri 2 Purwojati yaitu sebesar 60. Hal ini 

ditunjukkan dari 36 siswa hanya 12 siswa (33,3%) yang memenuhi KKM dan 

24 siswa (66,68%) belum memenuhi KKM. Kondisi ini cukup 

memprihatinkan dan perlu dicari pemecahan masalahnya agar nilai siswa 

dapat berubah menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas tersebut maka kami 

memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap kelas IV, karena dalam 

proses pembelajaran matematika juga terdapat beberapa permasalahan 

diantaranya yaitu : 1) Dalam proses pembelajaran, siswa kelas IV merupakan 

kelas yang siswanya kurang berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

(KBM) karena kebanyakan siswa kurang berani menyampaikan pendapat dan 

bertanya mengenai materi matematika yang belum dikuasai. 2) Kurangnya 

penggunaan media pembelajaran atau alat peraga matematika dalam kegiatan 

belajar mengajar karena rendahnya tingkat kekreatifan guru. 3) Kurangnya 

buku penunjang dalam pembelajaran matematika, 4) Kurangnya penggunaan 

metode pembelajaran dalam matematika yang inovatif oleh guru sehingga 

menyebabkan siswa merasa cepat bosan mengikuti pelajaran matematika. 

Secara umum sejumlah pokok bahasan dalam pelajaran matematika 

belum sepenuhnya dipahami oleh siswa kelas IV tersebut. Salah satunya 

adalah pokok bahasan bangun ruang. Selama ini pembelajaran matematika di 

sekolah dasar cenderung text oriented dan kurang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Pembelajaran konsep yang cenderung abstrak dan dengan 
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metode ceramah mengakibatkan konsep-konsep akademik sulit dipahami. 

Sementara itu kebanyakan guru dalam mengajar masih kurang 

memperhatikan kemampuan berpikir siswa, atau dengan kata lain tidak 

melakukan pembelajaran yang bermakna. 

Dalam pembelajaran, guru tidak banyak menggunakan media 

pembelajaran atau alat peraga matematika. Padahal dengan menggunakan 

media pembelajaran bukan saja dapat mempermudah dan mengefektifkan 

proses pembelajaran, akan tetapi juga dapat membuat proses pembelajaran 

lebih menarik. Pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses 

perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari , proses mengamati dan 

mendengarkan melalui media pembelajaran tertentu. 

Hal lain yang menghambat pembelajaran adalah kurangnya buku 

pelajaran dari sekolah. Biasanya guru hanya membagi satu buku cetak 

pelajaran untuk dua anak. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya jumlah 

buku bahan ajar yang dimiliki oleh sekolah. Faktor utama dari kurangnya 

jumlah buku bahan ajar di sekolah adalah dana yang kurang memadai dari 

pemerintah. 

Pada umumnya guru menggunakan metode yang kurang tepat. 

Penggunaan metode yang kurang tepat ini tidak berdasarkan pada analisis 

kesesuaian antara tipe isi pelajaran matematika dengan tipe kinerja 

(performansi) yang menjadi sasaran belajar matematika. Padahal keefektifan 

suatu metode pembelajaran sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tipe isi 

dengan tipe performansi. Metode yang kurang bervariasi dapat juga 
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mengakibatkan motivasi belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan dan pola 

belajar cenderung menghafal. Pembelajaran Matematika hendaknya lebih 

bervariasi, baik metode maupun strateginya guna mengoptimalkan potensi 

siswa. 

Dalam setiap situasi selalu ada jalan keluar untuk sebuah solusi. 

Untuk mengatasi segala permasalahan yang ada pada pembelajaran 

matematika terutama hasil belajar siswa yang rendah pada materi bangun 

ruang maka diperlukan sejumlah metode, strategi, dan pendekatan yang tepat 

karena apabila pembelajaran matematika yang menarik dan menyenangkan 

bagi siswa maka hasil belajar siswapun pasti akan meningkat. Dari sejumlah 

metode pembelajaran matematika yang ada, salah satu metode yang dianggap 

tepat dalam peningkatan hasil belajar bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar yaitu 

metode penemuan terbimbing. Metode penemuan terbimbing ialah metode 

pembelajaran yang dapat membantu guru dalam memberikan pengetahuan 

kepada siswa dan diharapkan pengetahuan siswa itu bukan dari mengingat 

seperangkat fakta – fakta saja, tetapi hasil dari menemukan sendiri dengan 

bimbingan dari guru. Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk 

pada kegiatan menemukan, apapun materi yang diajarkannya. Proses 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing akan sangat bermakna 

bagi siswa kelas IV karena siswa akan mengalami sendiri dan melaksanakan 

kegiatan belajar dengan menemukan dan memecahkan permasalahan yang 

akan menghasilkan pengetahuan baru serta meningkatkan rasa kepercayaan 

diri dalam diri siswa. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, kita dapat mengerti betapa pentingnya penerapan metode pembelajaran 

yang tepat guna mencapai hasil belajar yang maksimal. Metode penemuan 

terbimbing dapat dianggap salah satu metode yang tepat digunakan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang karena dalam 

pembelajaran tersebut siswa diharuskan menemukan dan memecahkan 

permasalahan sendiri. Dengan metode penemuan terbimbing dapat membantu 

siswa untuk memahami materi bangun ruang dan menggali potensi berfikir 

analisis siswa secara kreatif dan kritis sehingga pembelajaran dapat lebih 

bermakna. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah metode penemuan terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika dalam aspek kognitif terhadap materi bangun ruang bagi siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Purwojati? 

2. Apakah metode penemuan terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika dalam aspek afektif terhadap materi bangun ruang bagi siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Purwojati? 

3. Apakah metode penemuan terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika dalam aspek psikomotor terhadap materi bangun ruang bagi 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Purwojati? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas IV SD Negeri 2 

Purwojati tahun pelajaran 2010/2011 dalam mempelajari Matematika 

pada materi bangun ruang. 

2. Tujuan khusus 

a. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam aspek kognitif 

terhadap materi bangun ruang dengan menggunakan metode 

penemuan terbimbing di kelas IV SD Negeri 2 Purwojati. 

b. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam aspek afektif 

terhadap materi bangun ruang dengan menggunakan metode 

penemuan terbimbing di kelas IV SD Negeri 2 Purwojati. 

c. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam aspek psikomotor 

terhadap materi bangun ruang dengan menggunakan metode 

penemuan terbimbing di kelas IV SD Negeri 2 Purwojati. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil penelitian yang nanti dilakukan akan dapat 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika pada materi bangun ruang dengan menggunakan 

teori penemuan Brunner. 
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b. Mendapatkan metode pembelajaran yang dapat membuat kegiatan 

belajar mengajar matematika menjadi menyenangkan. 

c. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika pada materi bangun ruang terutama dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga siswa akan mampu 

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi bangun 

ruang dalam kehidupan sehari–hari. 

b. Bagi Guru 

1) Dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika pada 

konsep bangun ruang. 

2) Sebagai masukan yang bermanfaat untuk lebih meningkatkan 

keprofesionalan guru dalam mengajar sehingga tercipta 

pembelajaran yang kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah 

1) Menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan sekolah ke 

depan yang nantinya dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

2) Sebagai dasar pertimbangan sekolah dalam merencanakan dan 

mengambil kebijakan kurikulum mengenai metode, strategi, dan 

pendekatan yang tepat yang ditunjang dengan sarana dan 

prasarana yang memadai sebagai salah satu faktor penunjang 

keberhasilan pembelajaran. 
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3) Sebagai wujud komitmen sekolah untuk memberikan 

pembelajaran yang berkualitas dan dapat menghasilkan bibit 

unggul  sebagai generasi penerus bangsa yang bermutu tinggi. 
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