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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi, 

bertujuan untuk memakmurkan dunia. Oleh karena itu Allah memberikan 

bekal kepadanya, segala bentuk panca indra dan kemampuan untuk berfikir. 

Bekal yang diberikan oleh Allah SWT tersebut seluruhnya senantiasa dipupuk 

dan ditingkatkan untuk mencapai kesempurnaan insani, untuk mencapai 

kesempurnaan insani diperlukan pendidkan. 

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seorang 

atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui  

pengajaran dan pelatihan. Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan 

sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-

nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.
1
 

Selain itu Pendidikan juga merupakan sesuatu hal yang mutlak ada dan 

harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2
 

Penerapan unsur pendidikan yang baik diharapkan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan adalah proses 

pembelajaran, tentu saja pembelajaran sebagai sesuatu yang harus didesain 

oleh guru agar penyelenggaraannya dapat mengantarkan peserta didik meraih 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
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Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi pada dirinya untuk memiliki kekuatan 

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam 

pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensi 

jasmani dan rohaninya kearah kesempurnaan 
4
 

Islam memandang pendidikan sebagai dasar utama seseorang 

diutamakan dan dimuliakan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11, berikut ini yang berbunyi : 

                       

                      

             

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu:"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang - orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
5
 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang 

yang beriman, taat dan patuh kepada Nya, melaksanakan perintah Nya, 
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menjauhi larangan Nya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan 

tentram dalam masyarakat, demikian juga dengan orang - orang yang berilmu 

menggunakan ilmu nya untuk menegakkan kalimat Allah.
6
 Dapat di pahami 

bahwa ayat di atas memerintahkan kepada setiap orang muslim untuk 

menuntut ilmu atau belajar karena dengan ilmu derajat seseorang akan 

dimuliakan. Salah satu cara menuntut ilmu ialah melalui dunia pendidikan, 

baik melalui pendidikan formal, non-formal maupun informal. 

Salah satu pendidikan formal adalah Sekolah. Dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran di Sekolah termasuk di Sekolah Dasar diajarkan 

berbagai macam mata pelajaran, seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lainnya. Mata 

pelajaran tersebut termasuk ke dalam komponen materi pendidikan. Semua 

mata pelajaran mempunyai peranan yang sangat penting bagi siswa dalam 

proses pembelajaran. Mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar salah 

satunya yaitu matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi, karena 

matematika memiliki nilai esensial dan memberikan kontribusi yang positif 

untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika memiliki 

peranan yang penting bagi siswa dalam kehidupan sehari – hari. Contohnya  

untuk menghitung, menimbang, mengukur, dan lain sebagainya. 

Matematika merupakan pelajaran yang sukar di pahami  siswa. Sampai 

saat ini masih banyak siswa yang merasa matematika sebagai mata pelajaran 
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yang sulit, tidak menyenangkan, bahkan momok yang menakutkan. Hal ini 

dikarenakan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal matematika.
7
  

Matematika haruslah bermakna bagi siswa, supaya siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika dalam situasi 

kehidupan nyata siswa. Oleh karena itu matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang wajib ada pada Sekolah-Sekolah mulai dari Sekolah 

Dasar hingga Perguruan Tinggi.
8
 

Hal ini sangat berdampak dalam proses pembelajaraan yang mana 

siswa hanya akan menerima pelajaran tetapi keluar dari kelas hampir tidak ada 

yang tersimpan dalam otak anak sehingga ketika evaluasi akan berdampak 

pada hasil pembelajaran yang tidak maksimal. Dapat kita pahami bahwa 

tingkat pemahaman anak dalam berfikir secara abstrak masih sangat terbatas 

sekali, dan siswa sering merasa kesulitan dalam membanyangkan sesuatu 

operasi hitung yang sederhana sekalipun. Ini salah satu penyebabnya 

kurangnya siswa memahami mata pelajaran Matematika. Dampaknya motivasi 

untuk belajar matematika berkurang maka berpengaruh juga terhadap aktivitas 

belajar matematika. Masalah ini lah yang akan menjadi beban bagi para guru 

untuk mengubah pradigma siswa bahwa matematika tidaklah sulit dan 

bagaimana bisa meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
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Aktivitas merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

individu berhubungan erat dengan kegiatan belajar mengajar, karena tanpa 

adanya aktivitas maka kegiatan belajar mengajar pun tidak dapat dilaksanakan. 

Aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, 

perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan 

tersebut.
9
 Untuk itu diperlukan media dalam proses pembelajaran agar nantinya 

siswa dilibatkan secara aktif untuk berpikir, berinteraksi, berbuat, mencoba, 

menemukan konsep baru atau menghasilkan suatu karya, sehingga proses 

pembelajaran berpusat pada siswa.  

Setiap guru pasti menginginkan siswa nya untuk memperoleh aktivitas 

belajar yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memiliki 

peranan penting  dalam proses belajar mengajar. Guru dalam proses belajar 

mengajar tidak hanya dituntut agar mampu menyampaikan materi pelajaran 

tetapi harus dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk 

mencapai aktivitas belajar tersebut, guru sebagai pendidik harus merancang 

strategi yang tepat, karena setiap sekolah tentu nya menginginkan aktivitas 

belajar yang optimal pada tiap pelajaran yang di ajarkan. Selain itu, guru juga 

harus memperhatikan bahwa siswa adalah peserta didik yang harus diikut 

sertakan secara aktif dalam proses belajar mengajar. Sehingga, materi yang 

diajarkan lebih bermakna bagi siswa, dan tujuan pembelajaran yang diinginkan 

dapat tercapai. Untuk itu kita perlu mengimplementasikan prinsip aktivitas 
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belajar siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga memungkinkan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Guru sebagai fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar 

kepada seluruh siswa agar mereka dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan, mengembirakan, penuh semangat, dan berani mengemukakan 

pendapat secara terbuka. Untuk itu siswa Sekolah Dasar dituntut untuk 

memahami konsep matematika secara baik. Untuk memahami dengan baik 

konsep matematika yang memiliki objek kajian dari yang konkret kepada yang 

abstrak, siswa membutuhkan media. Dalam pembelajaran matematika SD, 

agar  bahan pengajaran yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh 

siswa, diperlukan alat bantu pembelajaran yang disebut dengan media. Media 

adalah alat bantu pembelajaran yang secara sengaja dan terencana disiapkan 

atau disediakan guru untuk mempresentasikan dan atau menjelaskan bahan 

pelajaran, serta digunakan siswa untuk dapat terlibat langsung dengan 

pembelajaran matematika.
10

 

Media pembelajaran dalam pembelajaran SD adalah alat bantu 

pembelajaran yang digunakan untuk menampilkan, mempresentasikan, 

menyajikan atau menjelaskan bahan pelajaran kepada peserta didik, yang 

mana alat-alat itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelajaran yang 

diberikan.
11

 Pengunaan media dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu 

untuk memudahkan proses pembelajaran sehingga aktivitas siswa opstimal. 
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Peran guru sangat penting dan diharapkan guru memiliki cara atau strategi 

mengajar yang baik dan mampu memilih media yang tepat dan sesuai dengan 

konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan, diantaranya bisa 

melalui permainan.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di Sekolah 

Dasar Negeri 103 Pekanbaru pada mata pelajaran Matematika ditemukan 

gejala-gejala sebagai berikut:
12

 

1. Dari 20 orang siswa, hanya 7 orang siswa atau 35% siswa yang serius dan 

mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan guru.  

2. Dari 20 orang siswa, hanya 7 orang siswa atau 35% siswa yang bisa 

menjawab pertanyaan ketika guru bertanya. 

3. Dari 20 orang siswa, hanya 10 orang siswa atau 50% siswa yang 

mengerjakan tugas ketika guru memberikan, sedangkan yang lainnya 

hanya menunggu  jawaban dari temannya. 

   

Berdasarkan gejala tersebut terlihat bahwa aktivitas pembelajaran 

Matematika di kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 Pekanbaru dapat dianalisis 

bahwa rendahnya akltivitas belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran 

matematika belum berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Pada dasarnya 

banyak upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengingkatkan aktivitas 

belajar siswa. Diantaranya, dengan mengunakakan berbagai alat peraga. Oleh 

karena itu peneliti mencoba memberikan solusi untuk adanya suatu perubahan 
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yang dapat membuat siswa agar lebih aktif, kreatif dan inovatif bahkan 

menyenangkan guna meningkatkan aktivitas belajar siswa. Sehingga, 

membimbing siswa lebih aktif berpartisipasi dalam setiap penyelesaian materi 

yang dibahas. Salah satu media pembelajaran yang tepat guna memperbaiki 

pembelajaran tersebut yaitu Media Tangram, karena media Tangram 

merupakan salah satu pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa. Proses 

pembelajaran dirancang, disusun dan dikondisikan untuk siswa agar aktif. 

Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, pemahaman konteks siswa 

menjadi bagian yang sangat penting, karena dari sinilah seluruh rancangan 

proses pembelajaran dimulai. Dari apa yang telah diobservasi di lapangan, 

dalam proses pembelajaran guru belum pernah menggunakan media Tangram. 

Tangram adalah tiap-tiap keping memiliki bentuk dasar, yaitu bujur 

sangkar (persegi), segitiga siku-siku , atau jajaran genjang, sedangkan ketujuh 

keping itu bersama-sama membentuk bujur sangkar.
13

 Pada mulanya  

Tangram ini adalah menyusun ketujuh potongan menjadi sebuah persegi. 

media Tangram ini memiliki kelebihan-kelebihan, adapun kelebihan Tangram 

meningkatkan minat terhadap tajuk geometri, mampu mengenali berbagai 

bentuk, menggali pemikiran visual, spatial dan analitik sehingga membuat 

siswa tidak bosan dalam pembelajaran karena terdapat unsur bermain dalam 

penggunaannya.  

Alasan tersebut memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan sebagai upaya dalam perbaikan terhadap pembelajaran dengan judul 
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“Pembuatan Media Tangram Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar 

Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

103 Pekanbaru “   

 

B. Defenisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam 

memahami istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti merasa 

perlu mendefinisikan terhadap istilah-istilah berikut ini 

1. Pembuatan adalah proses, cara, perbuatan membuat. 

2. Media Tangram adalah tiap-tiap keping memiliki bentuk dasar, yaitu bujur 

sangkar, segitiga siku-siku, atau jajaran genjang, sedangkan ketujuh keping 

itu bersama- sama membentuk bujur  sangkar.
14

 Pada mulanya  Tangram 

ini adalah menyusun ketujuh potongan menjadi sebuah persegi. Tangram 

terdiri dari tujuh bagian geometris yang disebut Tangram. Tangram dapat 

disatukan bersama-sama untuk membentuk berbagai macam bentuk-bentuk 

geometri, meningkatkan persepsi spasial, dan mempertajam kemampuan 

dalam visualisasi.
15

 

3. Aktivitas belajar adalah segala jenis dan bentuk kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan segenap jiwa dan raga seseorang untuk memahami, ingin 

mengetahui, atau mempelajari sesuatu dari hasil kegiatan yang 

dilakukannya itu.
16
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Apakah Pembuatan Media Tangram dapat 

Meningkatkan Aktivitas Belajar pada Mata Pelajaran Matematika Siswa  

Kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 Pekanbaru?” 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Peningkatan 

Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika melalui 

pembuatan media Tangram  Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 

Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat 

 yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi arsip dan petunjuk sekolah 

dalam mengambil keputusan terutama yang berhubungan dengan 

aktivitas belajar siswa.  
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b. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat mengarahkan pergaulan 

siswa di sekolah. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai bahan masukan bagi para siswa sehingga memahami 

bagaimana pembuatan media Tangram terhadap aktivitas belajar. 

d. Bagi Penulis 

Sebagai sumbangan penulis terhadap dunia pendidikan serta sebagi 

salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau dalam memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan ( S.Pd). 

 

 

 

 

 


