
1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan dalam jenjang 

pendidikan di Indonesia dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah 

Atas bahkan sampai di Perguruan Tinggi. Sebagian besar siswa memandang mata 

pelajaran matematika sulit untuk dipelajari. Mata pelajaran matematika selama ini 

tidak berhasil meningkatkan pemahaman matematika yang baik pada siswa, tetapi 

berhasil menumbuhkan perasaan takut, persepsi terhadap matematika sebagai 

ilmu yang sukar dikuasai, membosankan, menyebabkan siswa malas dalam 

belajar matematika. Mata pelajaran matematika selama ini menjadi momok bagi 

siswa sekolah dasar maupun siswa dijenjang yang lebih tinggi. Siswa  

menganggap matematika menjadi mata pelajaran yang sulit, membosankan, 

banyak menghafal rumus dan tidak pernah ada permainan dalam pelajaran 

matematika, sehingga mata pelajaran matematika yang dianggap sulit akan 

semakin menambah persepsi siswa bahwa mata pelajaran matematika merupakan 

mata pelajaran yang paling sulit. Berdasarkan observasi di SDN Badran 01 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung penyampaian materi mata 

pelajaran matematika di kelas IV cenderung bersifat konvensional yang berpusat 

pada guru, aktifitas belajar siswa cenderung untuk mencatat, mendengarkan 

penjelasan dari guru dan selanjutnya mengerjakan tugas dari guru. Hal tersebut 

mempengaruhi siswa saat mengikuti mata pelajaran matematika didalam kelas

dan hasil belajar siswa saat evaluasi menjadi jelek. Siswa akan menjadi jenuh dan 

bosan dalam mengikuti pelajaran sehingga membuat siswa bermain sendiri 

dengan teman sebangkunya didalam kelas dan siswa menjadi tidak paham dan 

mengerti dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Hal tersebut juga 

mempengaruhi motivasi belajar siswa menjadi kurang semangat.

Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa sangat diperlukan. Oleh karena itu, 

perlu ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Penggunaan alat peraga sangat berpengaruh 
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terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan maka peneliti termotivasi untuk menerapkan solusi alternatif terhadap 

masalah hasil belajar matematika melalui penggunaan alat peraga geometri 

bangun ruang karena alat peraga dalam proses pembelajaran dapat membantu 

mengoptimalkan panca indera, siswa dapat melihat, meraba, mendengar, dan 

merasakan objek yang sedang dipelajari. Dengan adanya penggunaan alat peraga 

bertujuan agar siswa dapat pengalaman belajar yang lebih berkesan dan bermakna 

sehingga materi matematika yang diajarkan dapat dipahami dan dimengerti oleh 

siswa. 

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pembelajaran di SDN Badran 01, hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika perlu perhatian yang serius. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, 

maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa menjadi kurang 

aktif.

2. Kurangnya motivasi belajar siswa. Hal ini terlihat banyak siswa bermain 

sendiri saat pelajaran.

3. Nilai mata pelajaran matematika siswa sebagian besar masih jelek.

1.3 Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru, 

kurangnya motivasi belajar siswa dan nilai mata pelajaran matematika siswa 

sebagian besar masih jelek, maka penelitian ini difokuskan pada peningkatan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan alat peraga geometri bangun ruang. Melalui 

penggunaan alat peraga geometri bangun ruang dalam proses pembelajaran dapat 

membantu mengoptimalkan panca indera, siswa dapat melihat, meraba, 

mendengar, dan merasakan objek yang sedang dipelajari. Dengan adanya 

penggunaan alat peraga bertujuan agar siswa dapat pengalaman belajar yang lebih 

berkesan dan bermakna sehingga materi matematika yang diajarkan dapat 

dipahami dan dimengerti oleh siswa.  
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1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut “Apakah terdapat perbedaan efektifitas antara 

penggunaan alat peraga geometri bangun ruang dan pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN Badran 01 semester II 

tahun pelajaran 2012/2013.”

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efektifitas antara 

penggunaan alat peraga geometri bangun ruang dan pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN Badran 01 semester II 

tahun pelajaran 2012/2013.”

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran Matematika. Manfaat yang diperoleh

yaitu a) Dapat memberikan gambaran bagi guru untuk lebih kreatif untuk 

menggunakan alat peraga agar dapat menarik minat siswa dan siswa dapat aktif 

dalam mengikuti pelajaran matematika; b) Memberikan suasana belajar yang 

berbeda dalam setiap mata pelajaran untuk menarik minat belajar siswa; c) Bagi 

siswa dengan mengikuti pelajaran yang menggunakan alat peraga geometri 

bangun ruang, siswa akan mempunyai pengalaman belajar yang berkesan dan 

dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar; d) Bagi peneliti akan 

memperoleh wawasan dan pengalaman dalam merancang serta menerapkan 

kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan alat peraga geometri bangun ruang. 


