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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan 

matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal, belajar 

matematika merupakan suatu syarat cukup untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang berikutnya. Di sisi lain matematika juga merupakan  salah satu ilmu 

dasar di sekolah yang mempunyai beberapa peranan penting dalam upaya 

penguasaam ilmu dan teknologi yang sedang berkembang pesat pada era 

globalisasi ini. 

Matematika juga perlu difungsikan secara maksimal sebagai wadah dalam 

mengembangkan kecerdasan, pemahaman, keterampilan, kemampuan serta 

membentuk karakter yang baik di dalam diri siswa dalam kehidupan sehari-

harinya. Menurut Haruman (2007:4) dalam matematika di tingkat sekolah 

Dasar (SD) diharapkan terjadi reinvention (penemuan kembali). Proses 

pembelajaran matematika dalam pelaksanaanya tidak selalu berjalan secara 

efektif, karena dalam pembelajaran matematika ini ada beberapa siswa yang 

belum mampu memahami serta mengalami kesulitan ketika dihadapkan 

dengan soal-soal yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Adapun 

hasil wawancara dengan siswa, sebagian besar kesulitan yang dihadapi adalah 

anggapan siswa bahwa matematika itu sulit karena banyak menghitung. 

Upaya Meningkatkan Perilaku…, Sinta Lativatul Vauziah, FKIP UMP, 2016



 

 
 

2 

Pembelajaran matematika bagi siswa sekolah dasar harus melalui beberapa 

tahapan. Menurut Depdiknas (1998:8) Secara umum terdapat 4 tahapan 

aktivitas dalam rangka penguasaan materi pelajaran matematika di dalam 

pembelajaran, yaitu: penanaman konsep, pemahaman konsep, pembinaan 

keterampilan dan penerapan konsep agar dengan demikian siswa dapat 

memahami secara maksimal materi matematika yang telah dipelajari, dan 

mampu menemukan ide-ide baru dalam proses pembelajaran khususnya 

pelajaran matematika.  

Adapun permasalahan yang ditemukan khusunya pada aspek kedisiplinan, 

hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa ketika diberi PR mereka lebih suka 

meminta bantuan orang lain untuk mengerjakannya daripada mengerjakan 

sendiri, sering bermain sendiri atau bermain dengan teman sebangkunya saat 

proses pembelajaran berlangsung, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu.  

Kondisi tersebut tentu menghambat proses pembelajaran dan menjadi salah 

satu faktor yang menjadi penyebab menurunya prestasi belajar setiap siswa. 

Pada dasanya suatu keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat diketahui 

dengan adanya kemampuan dan kecakapan yang sebelumnya tidak dimiliki 

siswa yang kemudian muncul setelah siswa melakukan proses pembelajaran. 

Ada beberapa hal penting yang menjadi bahan perhatian yaitu agar prestasi 

belajar matematika itu meningkat, maka seorang siswa harus mampu disiplin 

belajar dengan cara membiaskan diri untuk belajar terlebih dahulu di rumah 

sebelum proses pembelajaran di sekolah berlangsung. Melalui kedisiplinan 

dalam belajar maka diharapkan nantinya siswa dapat meningkatkan 
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keterampilan matematika dan pembentukan karakter siswa yang baik dapat 

dicapai. 

Seorang guru harus mampu mengubah suasana proses pembelajaran 

matematika menjadi lebih menarik misalnya saja dalam proses pembelajaran 

diimbangi dengan model pembelajaran yang bervariasi, maupun media yang 

menarik, tidak seharusnya matematika itu membuat siswa menjadi bosan saat 

mengikuti proses pembelajaran. Guru juga harus mampu memberikan arahan 

serta bimbingan kepada siswanya untuk semangat mempelajari matematika, 

sehingga siswa tidak hanya mengerti serta tahu, akan tetapi di sini siswa juga 

mampu memahami konsep-konsep matematika dan mampu menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas IV SD Negeri 2 Pernasidi, didapatkan 

hasil bahwa secara umum kegiatan pembelajaran siswa kebanyakan hanya 

mendengarkan, mencatat dan menghafal sehingga proses pembelajaran 

terkesan monoton atau siswa kurang bersemangat dalam mempelajari 

matematika. Hal tersebut  ini berdampak buruk bagi siswa yang nantinya 

siswa kurang memiliki daya keterampilan dan kreatifitas dalam belajar 

matematikan dan nilai yang didapatkan siswa di bawah KKM yang telah 

ditentukan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan hasil ulangan akhir semester 

genap untuk tahun ajaran 2014/2015 yang menunjukan bahwa prestasi belajar 

siswa masih rendah khususnya pada mata pelajaran matematika di kelas IV 

SD Negeri 2 Pernasidi yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Nilai UKK Tahun 2014/2015 

Tahun Ajaran KKM Tuntas  Tidak Tuntas 

2014/2015 70 63.15 % 36.85 % 

      (Sumber : Data UKK SD Negeri 2 Pernasidi Tahun 2014/2015) 

Adapun beberapa permasalahan yang dialami saat proses pembelajaran 

sebenarnya guru sudah menerapkan beberapa model dan metode dalam 

pembelajaran, hanya saja dalam penggunaanya tidak bervariasi, metode dan 

model yang biasanya digunakan itu masih bersifat konvensional, selain itu 

guru belum menerapkan metode maupun model pembelajaran baru yang dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas, sehingga di dalam proses 

pembelajaran matematika memerlukan setting kelas yang menarik agar proses 

pembelajaran terkesan menarik. Dengan proses pembelajaran tersebut maka 

proses pembelajaran matematika tidak terlihat menoton dan kurang menarik 

sehingga terkesan membosankan.  

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ketika proses pembelajaran guru 

belum menggunakan model pembelajaran secara optimal, proses pembelajaran 

memang sudah berpusat pada guru, akan tetapi di sisi lain siswa belum 

dilibatkan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Menurut Majid 

(2013:72) pembelajaran langsung pada umumnya dirancang secara khusus 

untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa yang berkaitan dengan aspek 

pengetahuan prosedural (pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu) 

dan pengetahuan deklaratif (pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa 

Upaya Meningkatkan Perilaku…, Sinta Lativatul Vauziah, FKIP UMP, 2016



 

 
 

5 

fakta, konsep, prinsip atau generalisasi) yang terstruktur dengan baik dan 

dapat dipelajari selangkah demi selangkah. 

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dengan adanya media 

dalam proses pembelajaran. Menurut Azhar (2007:3) kata media berasal dari 

bahasa latin medius yang secara harfiah berarti “Tengah”, “Perantara”, atau 

“Pengantar”. Proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif apabila ada 

beberapa faktor penunjang salah satunya yaitu media pembelajaran, karena 

dengan menggunakan media pembelajaran akan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya, akan tetapi pada 

kenyataanya dalam proses pembelajaran guru belum menggunakan media 

secara optimal sehingga proses pembelajaran terkesan kurang menarik, oleh 

sebab itu dengan menggunakan media, materi pembelajaran akan mudah 

dipahami oleh siswa. Media yang digunakan untuk proses pembelajaran 

pecahan di sini adalah tirai pecahan, karena dengan media tersebut siswa dapat 

mengoperasikan penjumlahan pecahan, selain itu dengan melibatkan siswa 

secara langsung dalam menggunakan media tersebut maka proses 

pembelajaran akan memberikan kesan tersendiri bagi siswa dan pembelajaran 

lebih menarik. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka antara guru kelas dan peneliti 

bersepakat mencari solusi untuk meminimalisir masalah tersebut yaitu dengan 

memperbaiki proses pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajarkan 

materi pecahan. Adapun alternatif proses pembelajaran yang akan digunakan 

dan dikembangkan dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan 
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model pembelajaran langsung saat proses pembelajaran berlangsung karena 

pada saat pembelajaran guru dalam penggunaan model masih jarang sehingga 

pembelajaran terkesan kurang bervariasi dan siswa kurang dilibatkan secara 

langsung dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak berjalan 

secara optimal. Adapun cara lain untuk membuat proses pembelajaran 

terkesan menarik yaitu dengan adanya media pembelajaran, karena biasanya 

guru dalam proses pembelajaran tidak menggunakan media secara optimal 

sehingga proses pembelajaran kurang berkesan bagi siswa maka media yang 

digunakan untuk materi pecahan ini berupa tirai pecahan, sehingga aspek 

kedisiplinan dan prestasi belajar siswa menjadi meningkat.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran langsung dengan media tirai 

pecahan pada materi pecahan di kelas IV dapat meningkatkan kedisiplinan 

siswa kelas IV SD? 

2. Apakah pembelajaran dengan model pembelajaran langsung menggunakan 

media tirai pecahan pada materi pecahan di kelas IV dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa di kelas IV SD? 

 

 

 

Upaya Meningkatkan Perilaku…, Sinta Lativatul Vauziah, FKIP UMP, 2016



 

 
 

7 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan dari 

Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa melalui model pembelajaran 

langsung menggunakan media Tirai Pecahan pada pembelajaran materi 

pecahan, di kelas IV SD. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran 

langsung menggunakan media Tirai Pecahan pada pembelajaran materi 

Pecahan di kelas IV SD.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar maka diharapkan 

akan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai referensi bagi guru dalam meningkatkan kedisiplinan dan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Matematika menggunakan 

model pembelajaran langsung. 

b. Sebagai dasar pemikiran untuk penelitian selanjutnya, baik oleh 

peneliti itu sendiri maupun oleh peneliti lainnya.  

2. Manfaat Praktis 

Apabila penelitian ini berhasil dan sesuai dengan tujuan dari penelitian 

yang diharapkan maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat yaitu sebagai berikut: 
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a. Bagi Siswa 

Bagi siswa Sekolah Dasar dapat mengikuti pembelajaran Matematika 

dengan menyenangkan dan tidak membosankan agar dapat 

menumbuhkan kedisiplinan siswa sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Bagi guru dapat mengembangkan dan meningkatkan sikap 

kedisiplinan siswa melalui model pembelajaran langsung sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu juga dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi guru untuk melalukukan pembelajaran 

yang lebih efektif dan menyenagkan sehingga dapat memberikan kesan 

yang bermakna bagi siswa.  

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di SD 

Negeri 2 Pernasidi serta dapat memberikan konstribusi dalam upaya 

perbaikan proses pembelajaran di sekolah.  

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat menerapkan ide yang dimiliki yaitu penerapan 

model pembelajaran langsung menggunakan media tirai pecahan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar khususnya di SD 

Negeri 2 Pernasidi.  
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