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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya). Dalam

bahasa Arab, para pakar pendidikan pada umumnya menggunakan kata

tarbiyah, sedangkan dalam bahasa Inggris educare dan education, secara

konseptual dikaitkan dengan kata-kata latin educareatau dalam bahasa Inggris

educe yang berarti menghasilkan dan mengembangkan, mengacu kepada

segala sesuatu yang bersifat fisik dan materil.1

Pada dasarnya pendidikan itu mengantarkan siswa menuju arah yang

lebih baik secara keagamaan, intelektual dan dalam masyarakat. Namun

pendidikan awalnya diperoleh dari lingkungan keluarga terutama dari orang

tua. Orang tua umumnya mempunyai harapan tertentu pada anaknya, mudah-

mudahan ia menjadi anak yang shaleh, sehat, pandai dan sebagainya.2

Sebagaimana dijelaskan dalam surah asy syu’ara: 18







Artinya: Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara

(keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama

Kami beberapa tahun dari umurmu.

1Abudinata, Metodologi Studi Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),  hlm.333
2Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Raja Grafindo

Persada, 2009), hlm.1
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Kata waktu kecil dan kata kanak-kanak antara ayat-ayat diatas

menunjukkan bahwa pendidikan itu terutama merupakan kewajiban keluarga,

khususnya ketika anak-anak dalam fase perkembangan awal yakni masa bayi

dan anak-anak.3Oleh sebab itu pendidikan dengan pengajaran memiliki

hubungan yang berkaitan dan erat.

Masalah tentang pendidikan juga tercantum dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta
rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.4

Dalam konteksnya, tujuan pendidikan merupakan suatu komponen

sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. itu

sebabnya, setiap tenaga kependidikan perlu memahami dengan baik tujuan

pendidikan, supaya melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditentukan.

Upaya menyiapkan peserta didik dalam mencapai tujuan diperlukan

seperangkat pembelajaran yang diberikan kepada siswa termasuk kedalamnya

mata pelajaran matematika.

Matematika merupakan ilmu dasar dalam kehidupan manusia yang

memiliki peranan penting. Dalam setiap perkembangan zaman, matematika

semakin dibutuhkan pula. Karena, dengan matematika manusia dapat maju

dan berkembang menjadi manusia yang modern. Sejak kecil sampai sekarang,

3Muhibinsyah,Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya,2011),hlm.38

4Oemar Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),hlm.5
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manusia tidak lepas dari matematika dan sampai kapanpun, manusia akan

selalu berhubungan dengan matematika.

Dalam  pendidikan, matematika merupakan salah satu mata pelajaran

yang amat penting karena pelajaran matematika mempunyai tujuan untuk

menciptakan siswa berpikir logis, rasional, kritis, ilmiah,dan luas. Pendidikan

merupakan hal bersifat mutlak bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan pribadi, keluarga maupun bangsa dan negara, karena melalui

pendidikan akan dibentuk pribadi-pribadi yang berkualitas.

Menurut Cockrof,” matematika sangat dibutuhkan dan berguna dalam

kehidupan sehari–hari, bagi sains, perdagangan dan industry.5 Oleh sebab itu

semua orang harus mempelajarinya, karena merupakan sarana untuk

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pembelajaran matematika, diperlukan juga menggunakan

media karena beberapa alasan, diantaranya: 1) Membantu siswa belajar lebih

banyak, 2) Membantu mengingat lebih lama, 3) Melengkapi rangsangan yang

efektif untuk belajar, 4) Menjadikan belajar lebih kongkrit, 5) Membawa

dunia nyata kedalam kelas, 6) Memberikan pendekatan-pendekatan bayangan

yang bermacam-macam dari satu objek yang sama.6

Dalam prosesnya, guru diharapkan dapat merangsang anak didik

sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar. Menurut Mc. Donald:

5Hamzah B.Uno,Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif
dan Efektif,(Jakarta:Bumi Aksara,2008),hlm.129

6Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Pembelajaran Matematika SD/MI, (Pekanbaru:
Benteng Media, 2013), hlm.55
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Motivasiadalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan.7

Menurut Oemar Hamalik, fungsi motivasi yaitu:

1. Mendorong tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak
akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar.

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan
perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan
tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan
cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.8

Untuk menumbuhkan motivasi ini dibutuhkan seorang guru di dalam

kelas, yang dibutuhkan seorang guru didalam kelas yang dapat menumbuhkan

motivasi siswa, sehingga siswa dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam

dirinya, dan dapat menimbulkan kasadaran bahwa sesungguhnya ia

membutuhkan matematika. Jika didalam diri siswa telah tertanam motivasi

tersebut, maka proses pembelajaran akan terarah dan tercapainya tujuan

belajar  matematika khususnya dan tujuan Pendidikan Nasional umumnya.

Dalam pelaksanannya, guru membutuhkan suatu metode khusus yang

dapat menghilangkan ketakutan dan kebosanan siswa terhadap matematika.

Salah satu dengan cara menjadikan matematika sebagai pelajaran yang

menarik dan menyenangkan.Oleh sebab itu telah menjadi kewajiban seorang

guru untuk mencari suatu pendekatan yang tepat. Ini juga termasuk salah satu

kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru yang propesional. Termasuk

pada kemampuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan siswa.

7Sardiman,A,Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada,2004),hlm.73

8Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran , (Jakarta: Bumi Aksara,2007),hlm.108
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan guru kelas

IV di Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Jalau kecamatan Kampar Utara,

ternyata motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih

tergolong rendah,hal tersebut dapat dilihat dari gejala-gejala yang terjadi di

kelas, yaitu sebagai berikut:

1. Dari 20 siswa hanya 9 siswa (45%) yang memperhatikan ketika gurunya

menerangkan materi pelajaran didepan kelas.

2. Dari 20  siswa hanya 10 siswa(50%) yang tidak bertanya pada guru atau

temannnya.

3. Dari 20 siswa hanya 9 siswa (45%) yang aktif berkelompok, namun dalam

diskusi kelompok tersebut ada 11 siswa (55%) lagi yang tidak ikut

berpartisipasi.

4. Setelah  siswa diberi kesempatan berbicara, ternyata 12 siswa (60%) yang

tidak termotivasi.

Dari gejala-gejala tersebut terlihat motivasi belajar murid masih

tergolong rendah dan jauh dari apa yang diharapkan. Melalui wawancara

yang penulis lakukan dengan guru yang bersangkutan, guru telah berupaya

untuk memperbaiki hal tersebut diantaranya adalah dengan menerapkan

metode ceramah disertai tanya jawab, metode latihan, membahas soal-soal

yang dianggap sulit dan menerapkan metode pemberian tugas, namun usaha

yang dilakukan tersebut belum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa

dengan optimal.

Untukmengatasi masalah tersebut peneliti tertarik untuk memotivasi

siswa dengan media kertas berwarna-warni  sebagai salah satu  pembelajaran
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yang efektif agar meningkatnya  motivasi belajar  siswa yang efektif dan

efisien.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin

melakukan suatu penelitian tindakan sebagai upaya perbaikan terhadap

pembelajaran dengan judul : “Penggunaan Media Kertas Berwarna-warni

untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas IV  Pada Mata

Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Jalau

Kecamatan Kampar Utara”.

B. Definisi Istilah

1. Motivasi Belajar

Motivasi belajar  adalah daya penggerak psikis dari dalam dan luar

diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah

keterampilan dan pengalaman keseluruhan daya penggerak dalam diri

siswa menimbulkan dorongan untuk belajar matematika.

2. Penggunaan Media

Penggunaan media dapat juga diartikan dengan menggunakan

media tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu,

kita harus mencocokkan media tersebut dengan keadaan kondisi yang ada

pada sekolah yang akan peneliti lakukan.

3. Media Kertas Berwarna-warni

Media kertas berwarna-warni merupakan suatu aktifitas

pembelajaran yang sangat sederhana dan tidak mengeluarkan banyak

biaya, tenaga, dan waktu. Selain itu, pelaksaannya sangat sederhana dan
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dapat dilakukan oleh guru dimanapun berada termasuk guru yang berada

di pelosok-pelosok desa.

C. Batasan Masalah

Untuk memfokus alur penelitian serta menghindari pembahasan terlalu

meluas dan tidak terstruktur dalam pembahasan nantinya, maka penulis

membatasi penelitian ini pada upaya penggunaan media kertas berwarna-warni

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran

matematika dengan materi bilangan bulat di Sekolah Dasar 004 Sungai Jalau

Kecamatan Kampar Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,

maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah

penggunaan media kertas berwarna-warni dalam meningkatkan motivasi

belajar siswa kelas 1VDI SDN 004 Sungai Jalau  Kecamatan Kampar Utara ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan penggunaan  media

kertas berwarna-warni dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa

kelas IV di SDN 004 Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini  berguna bagi setiap pihak diantaranya :
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a. Bagi Kepala Sekolah serta sekolah yang diteliti, menjadi bahan

pertimbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

b. Bagi guru, diharapkan guru dapat mengetahui bentuk-bentuk

tindakan kelas yang dilakukan dalam meningkatkan motivasi

belajar.

c. Bagi peneliti berguna untuk syarat melengkapi syarat sarjana dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.

d. Bagi siswa, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan motivasi

belajarnya sehingga ia bisa belajar dengan baik dan mendapatkan

ilmu pengetahuan yang baik pula.


