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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah salah satu ilmu dasar (Basic Science) yang cukup 

berkembang pesat saat ini, baik yang menyangkut materi sebagai penunjang ilmu-ilmu 

yang lain maupun kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penguasaan 

matematika secara baik sejak dini perlu ditanamkan sehingga konsep-konsep dasar 

matematika dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari Mata 

pelajaran Matematika di Sekolah Dasar merupakan mata pelajaran yang dianggap 

paling sulit oleh siswa sehingga berakibat pada rendahnya hasil belajar mata pelajaran 

tersebut. Padahal matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan bagi 

siswa sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang melatih anak untuk berfikir rasional, 

logis, cermat, jujur, dan sistematis. Matematika diberikan dari kelas I SD sampai 

dengan kelas XII (SMA), namun demikian matematika masih kurang diminati siswa 

baik ditingkat SD, SMP, maupun SMA. Hal yang demikian perlu mendapatkan 

perhatian bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya sehingga siswa 

merasa senang dan termotivasi untuk belajar matematika. 

Sebagaimana yang terjadi di kelas IV SD Negeri Pungangan 02 Kecamatan 

Limpung Kabupaten Batang, dimana hasil belajar siswa pada kondisi awal pada mata 

pelajaran Matematika pada kompetensi dasar mengenal sifat-sifat bangun ruang 

sederhana masih sangat rendah. Dari 16 siswa yang telah mengalami ketuntasan 

belajar baru 5 siswa (31,25%), sementara itu 11 siswa (68,75%) lainnya belum 

mengalami ketuntasan belajar. Nilai rata-rata kelasnya 57,5 sedangkan KKM mata 

pelajaran matematika adalah 70. Melihat kenyataan tersebut maka penulis berusaha 

untuk meningkatkan penguasaan siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

berjudul Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika tentang Sifat-sifat Bangun Ruang 

Melalui Penggunaan Alat Peraga dan Metode Demonstrasi Bagi Siswa Kelas IV SD 

Negeri Pungangan 02  Semester II tahun pelajaran 2011/2012. 
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1.2. Permasalahan dalam Penelitian 

Berkaca dari nilai hasil pelaksanaan tes terakhir mata pelajaran matematika 

tentang sifat-sifat bangun ruang masih rendah itulah maka peneliti berusaha untuk 

mencari akar permasalahan yang timbul dengan melihat secara langsung kekurangan-

kekurangan siswa dalam pembelajaran dalam mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi 

siswa. Permasalahan-permasalahan siswa dalam proses pembelajaran yaitu: 

1) Siswa kurang memperhatikan pembelajaran. 

2) Siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

3) Siswa tidak berani bertanya bila mengalami kesulitan. 

4) Masih banyak siswa yang kebingungan dalam menyelesaikan tugas. 

5) Masih banyak siswa yang salah dalam mengerjakan soal latihan 

6) Hasil ulangan siswa rendah 

 Kerendahan hasil tes formatif ini terkait pula dengan perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran, yaitu siswa kurang memperhatikan pembelajaran, siswa tidak 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, siswa tidak berani bertanya bila menemui 

kesulitan. 

 

1.3. Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas maka pemecahannya melalui 

tindakan sebagai berikut: melalui penggunaan alat peraga bangun ruang dan metode 

kerja kelompok pada pembelajaran matematika, diharapkan dapat meningkatkan hasil  

belajar siswa kelas IV SD Negeri Pungangan 02 Kecamatan Limpung Kabupaten 

Batang pada semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

Adapun hasil yang diharapkan adalah: dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika tentang sifat-sifat bangun ruang. 

 

1.4. Rumusan masalah 

  Berdasarkan temuan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran 

matematika tentang sifat-sifat bangun ruangmasih rendah karena dalam proses 

pembelajaran kurang efektif.  
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Dengan temuan permasalaham di atas maka peneliti menganggap perlu 

mengadakan perbaikan pembelajaran agar tujuan yang diharapkaan dapat tercapai, 

sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: ”Apakah dengan pemanfaatan metode 

kerja kelompok dan penggunaan alat peragadapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Pungangan 02 Kecamatan Limpung 

Kabupaten Batang?” 

 

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah:untuk meningkatkan hasil belajar matematika bagi 

siswa kelas IV SD Negeri Pungangan 02 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang 

dengan menggunakan metode kerja kelompok dan  alat peraga. 

 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan 

dan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder), diantaranya: 

1. Bagi Guru 

a. Memperoleh pengalaman professional dalam menguasai siswa yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran Matematika tentang sifat-sifat bangun ruang 

melalui pemberian motivasi belajar yang efektif. 

b. Memperoleh pengalaman professional dalam menerapkan metode kerja kelompok 

secara efektif. 

c. Memperoleh materi untuk menulis makalah mengenai mengatasi kesulitan belajar 

siswa dalam pembelajaran Matematika tentang sifat-sifat bangun ruang. 

2. Bagi Sekolah 

Penelitian dilakukan untuk memajukan sekolah dengan mendorong guru-guru 

mengembangkan wawasan profesionalnya.Mengingat prestasi sekolah masih 

rendah, dengan contoh hasil penelitian ini diharapkan rekan-rekan guru mulai 

terbuka pandangannya mengenai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Bila 

banyak guru secara serentak berupaya mengadakan perbaikan dapat diharapkan 

prestasi siswa akan baik. 
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3. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan kependidikan 

banyak guru.Guru-guru di berbagai tempat tergerak mengadakan perbaikan 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Dengan banyaknya guru 

melakukan PTK diharapkan proses pembelajaran diberbagai sekolah/kelas berjalan 

lebih efektif. Di samping itu, hasil-hasil penelitian dapat dilakukan dan dijadikan 

bahan pengajuan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya.Keberhasilan kenaikan 

pangkat ini secara psikologis mendorong guru bekerja lebih baik di kelasnya 

masing-masing.Pada gilirannya perbaikan pembelajaran di mana-mana, ini 

membawa kemajuan pendidikan di mana-mana pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


