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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk 

memberikan dasar pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan bagi anak didik. Sekolah dasar merupakan 

kegiatan yang mendasari tiga aspek tersebut. 

Ketrampilan yang salah satunya adalah ketrampilan 

berhitung merupakan tugas perkembangan yang harus 

dicapai pada masa kanak-kanak akhir dan anak 

sekolah dasar (http://akhmad sudrajad. Wordpress 

.com). Ketrampilan dasar dianggap penting bagi anak 

didik sekolah dasar terlihat pada porsi atau alokasi 

waktu yang lebih banyak daripada pelajaran lainnya. 

Pendidikan yang terarah pada ketrampilan-

ketrampilan ditunjukkan pada domain psikomotor. 

Khususnya untuk pelajaran matematika, pengertian 

ketrampilan dapat diartikan sebagai ketrampilan yang 

bersifat fisik, misalnya melukis suatu bangunan tetapi 

juga ketrampilan melakukan algoritma-algoritma 

tertentu yang adakalanya hanya terdapat dalam alam 

pikiran. Domain psikomotor oleh Elisabeth Simpson 

dibedakan menjadi: 1) persepsi, 2) kesiapan, 3) respon 

terpimpin, 4) mekanisme, 5) respon yang jelas dan 
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kompleks, 6) adaptasi, 7) penciptaan/keaslian 

(http://syarifartikel.blogspot.com/2010/04). 

Abdul Haris mengatakan bahwa pencapaian 

prestasi fisika dan matematika  siswa Indonesia di 

dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in 

Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003, siswa 

Indonesia hanya berada di ranking ke 35 dari 44 negara 

dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi kita 

jauh di bawah Malaysia dan Singapura sebagai negara 

terdekat.  

Hasil penelitian tim pusat pengembangan 

penataan guru matematika menyatakan di beberapa 

sekolah dasar di Indonesia mengungkapkan bahwa 

kesulitan siswa dalam belajar matematika yang paling 

menonjol adalah ketrampilan berhitung yaitu 51%, dan 

penyelesaian soal pecahan masalah 49% 

(http://editorialpendidikan.blogspot). 

Dilanjutkan pada tahun 2002 penelitian pusat 

penataan guru matematika mengungkapkan di 

beberapa wilayah Indonesia yang berbeda, sebagian 

besar siswa SD kesulitan dalam soal pemecahan 

masalah dan menerjemahkan soal-soal dalam 

kehidupan sehari-hari ke model matematika. 

Penelitian yang dilakukan Slameto 

(1997/1998:60) menunjukkan bahwa di kalangan siswa 

kelas IV SD, tingkat pencapaian hasil belajar 
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matematika kurikulum 1994 penekanan pengajaran 

pada ilmu dan konsep-konsep aplikatif atau pada 

ketrampilan penerapan konsep masih rendah. Pada 

ranah kognitif adalah rendah, dan arti sebatas 

penguasaan pengetahuan dan konsep-konsep 

matematika pada tingkat penghitungan (computation) 

dan pemahaman (comprehension). 

Dari data di atas menunjukkan bahwa 

kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah 

matematika siswa Indonesia masih rendah. Rendahnya 

kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah 

matematika juga terjadi di SDN Kutowinangun 12 

Salatiga. Ketrampilan berhitung siswa dapat diketahui 

dari nilai prestasi yang diperoleh pada saat Ujian 

Nasional khususnya mata pelajaran matematika. Nilai 

Ujian Nasional tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1.1 
Nilai Ujian Nasional SDN Kutowinangun 12 Salatiga 

No Tahun 
Pelajaran 

Rata-Rata Nilai Matematika 
UN SDN Kutowinangun 12 UN SD Sekota Salatiga 

1. 2007/2008 6.81 6.51 
2. 2008/2009 5.84 6.53 
3. 2009/2010 5.94 8.17 

Sumber: Laporan analisis UASBN SD/MI/SDLB tahun ajaran 2007/2008,  
2008/2009, 2009/2010, Dinas Pendidikan Kota Salatiga. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tingkat 

Kota Salatiga terjadi peningkatan rerata matematika, 

walau demikian di SD Kutowinangun 12, rerata nilai 
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prestasi matematika cenderung mengalami penurunan. 

Meskipun terjadi peningkatan dari tahun 2008/2009 ke 

tahun pelajaran 2009/2010 tetapi peningkatan 

tersebut tidak berimbang dengan peningkatan yang 

terjadi rata-rata nilai sekota Salatiga. Hasil ujian Tahun 

pelajaran terakhir yaitu tahun pelajaran 2011/2012 

menunjukkan bahwa bukan hanya SDN Kutowinangun 

12 saja yang mengalami penurunan prestasi tetapi 

rata-rata nilai ujian matematika sekota Salatiga turun 

menjadi 7,65. Prestasi matematika yang cenderung 

turun tersebut diduga ketidakmampuan siswa dalam 

memahami matematika pada kelas sebelumnya. Pokok 

bahasan pada mata pelajaran yang ada dalam kelas VI 

merupakan akumulasi dari kelas-kelas sebelumnya. 

Dengan kata lain, materi kelas VI merupakan 

pengembangan dari materi pada kelas-kelas 

sebelumnya. 

Slameto (1997:2) mengatakan bahwa materi kelas 

tinggi merupakan akumulasi dari kelas-kelas 

sebelumnya. Penguasaan materi yang rendah tersebut 

berpengaruh pada penurunan prestasi belajar siswa. 

“…dan secara rasional tentu  saja materi kelas I, 
II, III adalah prasyarat untuk mengikuti materi pelajaran 
kelas IV, dan seterusnya.” 

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa 

untuk bisa mengikuti materi kelas VI harus dapat 

menguasai materi kelas I, II dan  III, untuk bisa 
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mengikuti materi kelas V harus dapat menguasai 

materi kelas I sampai dengan kelas IV, dan untuk bisa 

mengikuti materi kelas VI harus dapat menguasai 

materi kelas I sampai dengan kelas V. Siswa yang tidak 

sepenuhnya menguasai materi kelas sebelumnya tentu 

saja berpengaruh pada tingkat kemampuan siswa 

tersebut dalam menguasai materi kelas berikutnya. 

Penurunan nilai ujian matematika SD 

Kutowinangun 12 tidak semata-mata disebabkan 

karena proses belajar mengajar pada kelas VI tetapi 

juga disebabkan karena proses belajar mengajar pada 

kelas-kelas sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti 

mengadakan pengamatan terhadap proses belajar 

mengajar dan pengamatan terhadap prestasi belajar 

matematia di kelas II. Dari hasil pengamatan, diperoleh 

beberapa penemuan diantaranya: 

1. Penurunan nilai ulangan siswa dari pokok bahasan 

sat ke pokok bahasan selanjutnya; 

2. Kurang aktifnya siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar matematika; 

3. Tidak adanya peraga yang memadai untuk semua 

bahasan yang terdapat dalam pelajaran 

matematika; 

4. Tidak efektifnya peraga jika digunakan dalam 

kompetensi dasar yang berbeda. 
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Selain masalah di atas, salah satu faktor yang 

perlu dicermati adalah penetapan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pada kelas tersebut. Hasil prestasi 

matematika yang cenderung rendah mempengaruhi 

kebijakan penetapan KKM yang bertujuan untuk 

membantu prestasi siswa. Penetapan standar KKM 

kelas II yang mengalami penurunan tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini. 

Tabel 1.2 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Matematika 

Kelas II SDN Kutowinangun 12 Salatiga 
 

No 
Tahun 

Pelajaran 

KKM Matematika 

Semester I Semester II 

1. 2007/2008 64 64 

2. 2008/2009 58 62 

3. 2009/2010 62 62 

Sumber: Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SDN Kutowinangun 12 
Mata Pelajaran Matematika Kelas 2  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan penetapan KKM pada tahun 2007/2008 ke 

tahun 2008/2009. Meskipun terjadi peningkatan KKM 

dari tahun pelajaran 2008/2009 semester I ke semester 

II tetapi tahun pelajaran berikutnya, sekolah tersebut 

kurang mampu menaikkan nilai KKM baik untuk 

semester I maupun II. 
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Sekolah ini memiliki media peraga untuk 

pelajaran IPA bagi siswa kelas I sampai dengan kelas 

VI. Namun, untuk pelajaran matematika ternyata 

sangat terbatas (tidak semua bahasan tersedia media 

peraga) di sekolah. Bagi kelas II, siswa membawa 

sendiri peraga sapu lidi atau sedotan untuk menjumlah 

maupun mengurang. Minimnya alat peraga untuk 

pelajaran matematika tidak hanya pada peraga untuk 

menjumlah dan mengurang namun juga untuk 

perkalian dan pembagian.  

Alat peraga atau media pembelajaran merupakan 

salah satu komponen yang mendukung keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung efektif 

dan optimal apabila semua komponen saling 

mendukung. Akan lebih efektif lagi jika pelajaran yang 

meliputi beberapa kompetensi dasar hanya dengan 1 

alat peraga. Dengan kata lain, alat peraga yang efektif 

adalah alat peraga yang dapat digunakan untuk 

merubah permasalahan abstrak menjadi konkret yang 

tidak hanya digunakan dalam satu kompetensi dasar 

saja tetapi bisa lebih dari satu kompetensi dasar. 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

maka peneliti melakukan penelitian terhadap hasil tes 

ulangan harian Standar Kompetensi Penjumlahan dan 

Pengurangan di bawah 500 pada siswa kelas II. 
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Ternyata dari 21 siswa hanya ada 11 siswa yang lulus 

dari KKM. Setelah dikaji ada beberapa hal yang 

menyebabkan hasil tes siswa rendah. Salah satu 

diantaranya tidak tersedianya media di sekolah yang 

dapat dipakai siswa untuk menyelesaikan operasi 

hitung bilangan. Padahal media amat penting dalam 

pembelajaran matematika. Higgis dalam Russeffendi 

(1993:144) mengatakan bahwa keberhasilan 60% lawan 

10% bila menggunakan media dibandingkan tidak 

menggunakan media. 

Penelitian ini akan difokuskan pada peningkatan 

ketrampilan berhitung anak melalui media peraga 

penggaris tenbi. 

1.3   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. Seberapa besar pengaruh  penggunaan 

media peraga penggaris tenbi dapat meningkatkan 

ketrampilan berhitung standar kompetensi 

penjumlahan dan pengurangan di bawah 500 serta 

perkalian dan pembagian bilangan dua angka pada 

peserta didik kelas II SDN Kutowinangun 12 Salatiga? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian yang sesuai 

dengan perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan media 

peraga penggaris tenbi dapat meningkatkan 

ketrampilan berhitung standar kompetensi 

penjumlahan dan pengurangan di bawah 500 

serta perkalian dan pembagian dua angka pada 

peserta didik kelas II SDN Kutowinangun 12 

Salatiga 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

media penggaris tenbi terhadap peningkatan 

ketrampilan berhitung siswa kelas II SDN 

Kutowinangun 12 Salatiga 

1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi 

dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi, inspirasi, sum-

bangan pemikiran dan pengalaman langsung untuk 

dapat diimplementasikan di lapangan sebagai salah 

satu variasi media pembelajaran dalam meningkatkan 

ketrampilan berhitung siswa.  
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tindak-

an kelas ini adalah sebagai berikut: bagi siswa, 

diharapkan dapat terampil memanfaatkan media 

peraga penggaris tenbi sehingga dapat tercipta suasana 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan 

dan akhirnya dapat meningkatkan ketrampilan 

berhitung secara optimal. Bagi guru, diharapkan dapat 

menambah wawasan, menumbuhkan kreativitas dan 

inovasi dalam memilih model dan media pembelajaran 

yang secara nyata tertuang di dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam upaya 

menumbuhkan motivasi dan hasil belajar siswa. Bagi 

Sekolah, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan 

prestasi sekolah, dengan meningkatnya ketrampilan 

berhitung siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


