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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan manusia 

karena pendidikan bisa menentukan bagaimana peradaban manusia di masa 

yang akan datang. Pendidikan juga mempunyai peran yang sangat penting 

bagi perkembangan manusia itu sendiri pada kehidupanya di masyarakat dan 

juga masa depan yang akan diwujudkan, Dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No.20 Th. 2003 Bab II Pasal 3 Tentang Dasar, Fungsi 

dan Tujuan Pendidikan, disebutkan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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 menjadi warga negara yang demokrasi 

dan bertanggung jawab”. Pendidikan juga memberikan wawasan untuk kita 

memandang jalan yang akan kita tempuh untuk menggapai cita-cita yang kita 

capai di masa yang akan mendatang. Hal ini pun berkaitan dengan apa yang 

telah dikatakan Allah S.W.T dalam Al-Quran Surat   Surat Al-a’alq ayat 1-5: 

 

َرُم  َكأ َرأأ َوَربَُّك اْلأ نأَساَن ِمنأ َعلٍَق )2( اقأ ِ ِم َرب َِك الَِّذي َخلََق )1( َخلََق اْلأ َرأأ بِاسأ اقأ

نأَساَن َما لَمأ  ِ قَلَِم )4( َعلََّم اْلأ )3( الَِّذي َعلََّم بِالأ

لَمأ )5  يَعأ

Artinya :”Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui”. 
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Pendidikan seharusnya bersifat menyenangkan dan tidak membuat 

peserta didik merasa tertekan oleh beban pelajaran yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, pembelajaran yang diberikan oleh guru 

seharusnya membuat peserta didik untuk belajar mengembangkan potensi diri 

peserta didik itu di dalam pembelajaran serta memberikan efek yang baik bagi 

peserta didik dikehidupan sosialnya. Kurikulum 2013 mempunyai struktur 

Kurikulum 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B dan matematika 

Salah satu mata pelajaran yang termasuk di dalam kelompok struktur 

Kurikulum tersebut, mengingat pentingnya pembelajaran matematika di dalam 

kehidupan sehari-hari matematika sudah di ajarkan di bangku Sekolah Dasar 

agar peserta didik dapat terbekali ilmu-ilmu matematika seperti memecahkan 

masalah, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol atau tabel, dan 

menghargai kegunaan Matematika di dalam kehidupan seperti rasa ingin tahu 

dan percaya diri saat menghadapi pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh pengetahuan tentang matematika yang dipelajari, 

cerdas, terampil, mampu memahami dengan baik bahan yang diajarkan. 

Menurut Sudono (2000:44) dalam pembelajaran matematika, keberhasilan 

suatu pengajaran dipengaruhi oleh faktor yang terangkum dalam sistem 

pengajaran. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu pengajaran 

yaitu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan 

dan kemampuan peserta didik. Keberhasilan pembelajaran matematika dapat 

ditunjukan oleh dikuasainya materi pembelajaran oleh peserta didik. Salah 

satu faktornya keberhasilan dalam pembelajaran adalah kemampuan guru 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, 

pembelajaran yang kondusif dapat memberikan efek yang baik bagi peserta 

didik di dalam kelas karena dengan pembelajaran yang kondusif peserta didik 
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bisa berkosentrasi mengikuti materi atau bahan ajar yang sedang diberikan 

oleh guru di dalam kelas. 

 Penerapan Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran di sekolah dasar 

menggunakan pendekatan tematik terpadu yaitu pembelajaran yang 

memadukan mata pelajaran satu dengan yang lainya, dan salah satu 

pendukung proses pembelajaranya adalah buku Tematik Terpadu yang 

diterbitkan oleh Pemerintah, mata pelajaran yang dipadukan adalah PPKn, 

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni budaya dan Prakarya (SBdP), 

dan Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan (PJOK). Namun pada 

perkembanganya di kelas tinggi ( kelas IV, kelas V, kelas VI ) mata pelajaran 

matematika dan PJOK dipisahkan karena materi/pembahasan pada buku 

tematik masih terasa dangkal dan peserta didik tidak mendapatkan konsep 

matematika secara mendalam. Sehingga buku Matematika dipisahkan dengan 

buku Tematik karena Matematika mempunyai karakteristik objek kajian dan 

metode yang berbeda dengan mata pelajaran lain, dan pembelajaran yang 

bermakna merupakan energi bagi peserta didik dalam belajar di dalam kelas 

sehingga termotivasi lebih baik. 

Proses pembelajaran di kelas menurut Kurikulum 2013 harus 

mengikuti zaman, sehingga Kurikulum 2013 dikembangkan dalam bentuk 

kompetensi Inti dan Kompetensi dasar, dan kompetensi inti mempunyai empat 

dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Keempat dimensi itu adalah 

sikap spritiual (KI 1), sikap sosial (KI 2), Pengetahuan (KI 3), dan 

keterampilan (KI 4). Pembelajaran Kurikulum 2013 harus berpusat kepada 

peserta didik karena Kurikulum mengedepankan pencapaian kompetensi 

peserta didik, peserta didik didorong untuk terlibat aktif di dalam kelas dan 

komprehensif di dalam pembelajaran, keterlibatan peserta didik secara aktif 

dan komprehensif akan memberikan pemahaman yang mendalam serta 

memberikan peluang besar kepada pengalaman belajar peserta didik dan 

berada di long term memory sehingga pembelajaran yang telah dicerna akan 
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teringat lama di dalam ingatan peserta didik dan dapat dipahami  

(Kemendikbud, 2016). 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas hal tersebut mendorong 

Penulis untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran matematika di 

sekolah dasar secara langsung apakah berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan pembelajaran Kurikulum 2013, maka penulis memandang perlu untuk 

meneliti tentang “Analisis proses pembelajaran Matematika pada materi 

Bangun Datar di kelas 4 Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pembelajaran matematika pada materi bangun 

datar di kelas 4 Sekolah Dasar ?  

2. Bagaimana perencanaan pembelajaran matematika pada materi bangun 

datar di kelas 4 Sekolah Dasar ? 

3. Bagaimana proses pembelajaran matematika pada materi bangun datar di 

kelas 4 Sekolah Dasar ? 

4. Bagaimana penilaian pembelajaran matematika pada materi bangun datar di 

kelas 4 Sekolah Dasar ? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis akan 

memberikan batasan masalah agar penelitian dapat terfokus dengan apa yang 

sedang diteliti yaitu tentang proses pembelajaran Matematika pada materi 

bangun datar di kelas 4 Sekolah Dasar. 

D.Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan yang diharapkan oleh 

penulis setelah melakukan penelitian adalah : 

1. Menganalisis karakteristik pembelajaran matematika pada materi bangun 

datar di kelas 4 Sekolah Dasar  

2. Menganalisis proses pembelajaran Matematika pada materi bangun datar di 

kelas 4 Sekolah Dasar. 
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3. Menganalisis perencanaan pembelajaran matematika pada materi bangun 

datar di kelas 4 Sekolah Dasar 

4. Menganalisis penilaian pembelajaran matematika pada materi bangun datar 

di kelas 4 Sekolah Dasar 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yaitu 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pendidikan dan pengetahuan serta wawasan khususnya di dalam kelas 

agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan bahan ajar 

tersampaikan kepada peserta didik. 

b. Bagi penulis selanjutnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai acuan bagi penulis lain dalam penelitiannya 

berkenaan dengan proses pembelajaran Matematika pada materi 

bangun datar di kelas 4 Sekolah Dasar 

2.    Manfaat Praktis 

a. Bagi pendidik dan calon pendidik yaitu sebagai bahan masukan untuk 

memperluas wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mampu mengembangkan kemampuan guru dalam 

melakukan proses pembelajaran di kelas. 

b. Bagi peserta didik yaitu dapat pembelajaran yang efektif dan kondusif 

agar materi atau bahan ajar yang disampaikan dapat diserap dengan 

baik di dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi sekolah yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun 

program pembelajaran di kelas dan mampu mengembangkan 

pembelajaran di sekolah agar menjadi lebih baik. 
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