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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam 
kehidupan manusia. Tanpa pendidikan manusia tidak lebih seperti kelakuan binatang. 
Sebuah proses pendidikan dan pengajaran bisa dikatakan tidak berhasil bila dalam proses 
tersebut tidak menggunakan metode. Penggunaan metode pembelajaran yang kreatif dan 
menarik akan lebih memudahkan siswa dalam menerima pelajaran terutama pelajaran 
yang selama ini dianggap sulit seperti matematika. Dengan metode yang menarik dan 
tidak membosankan akan lebih memudahkan anak dalam mempelajari materi. 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang amat 
pesat baik materi maupun kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari . Penguasaan 
matematika secara baik sejak dini perlu ditanamkan sehingga konsep-konsep dasar 
matematika dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memakai 
konsep dasar matematika maka anak akan memiliki bekal untuk menguak perkembangan 
ilmu dan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini.  

Dalam pembelajaran matematika tentunya tidak lepas dari ciri matematika itu 
sendiri (Depdikbud, 1996), yaitu (1) memiliki objek kejadian yang abstrak dan (2) berpola 
pikir deduktif dan konsisten. Disamping itu matematika berfungsi untuk mengembangkan 
kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta 
ketajaman penalaran yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan 
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran matematika di SD 
(Depdikbud, 1996) adalah: 

a. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam 
kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, 
cermat, jujur dan efektif. 

b. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 
matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu 
pengetahuan. 
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c. Menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung dengan bilangan sebagai 
alat dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal untuk melanjutkan 
ke pendidikan menengah. 

e. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 
Mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar kelas 1 diberikan dasar-dasar sistem 

penjumlahan dan pengurangan yang merupakan bekal bagi siswa di masa mendatang 
dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami 
penjumlahan dan pengurangan bilangan satu angka dan dua angka.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-rata hasil ulangan siswa  kelas 1 SD Trangkil 
04  pada tahun ajaran 2012/2013 pada mata pelajaran matematikan pokok bahasan 
mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan dengan ketuntasan belajar 62%. 
Selain itu siswa kurang dapat bekerjasama dengan siswa yang lain dan seringkali masih 
enggan untuk bertanya kepada guru apabila ada materi yang tidak dimengerti.  

Kenyataan ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap 
materi matematika yang ada khususnya penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk 
panjang, yang mana harus mengganti nama suatu bilangan dalam bentuk panjang 
berdasarkan nilai tempat serta kurangnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 
Untuk mengatasi kesulitan siswa tersebut, guru sempat menanyakan pada Kegiatan 
Kelompok Guru (KKG) untuk membahas kesulitan tersebut, tapi belum berhasil. 
Sementara itu pola pikir siswa kelas 1 SD berdasar pada pengamatan benda konkret, 
keadaan ini bertolak belakang dengan sifat mata pelajaran matematika yang abstrak.  

 Kondisi yang demikian ini dapat menyebabkan matematika terlalu sulit untuk 
dipahami siswa Sekolah Dasar. Maka dari itu dalam pembelajaran matematika diperlukan 
strategi khusus, salah satunya dengan menggunakan metode demonstrasi dan alat 
peraga. Karena dengan alat peraga dimungkinkan dapat membantu siswa berpikir abstrak, 
sehingga penggunaan alat peraga sangat diperlukan dalam menjelaskan dan 
menanamkan konsep pembelajaran matematika. Metode demonstrasi dilakukan untuk 
membantu proses pembelajaran siswa dalam mempelajari matematika. Dengan metode 
demonstrasi siswa dapat memahami dengan jelas penggunaan alat peraga Kancing  dan 
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kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan 
dan contoh.  

Dengan penggunaan metode pembelajaran yang menarik, siswa akan lebih aktif 
dalam menerima pelajaran sehingga kemampuan siswa akan meningkat yaitu sesuai 
dengan nilai KKM yang sudah ditentukan.  Dengan keberhasilan siswa meraih nilai KKM 
maka kualitas pendidikan dan kemampuan siswa akan meningkat 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sebagai guru merasa terdorong untuk 
melakukan penelitian terhadap satu permasalahan yang dihadapi dalam proses 
pembelajaran Matematika pada pokok bahasan mengoperasikan penjumlahan dan 
pengurangan, 22 siswa (63%) dari 34 siswa belum dapat mencapai nilai KKM yaitu ≥75 
yang telah ditentukan, sehingga pembelajaran tidak mencapai standar kompetensi yang 
telah ditentukan.  

Dengan kejadian tersebut penulis mengajak teman sejawat yang bersedia membantu 
dengan mendiskripsikan segala permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Hasil 
kolaborasi dengan teman sejawat menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Siswa masih kesulitan mengerjakan penjumlahan dan pengurangan  karena 
kurangnya alat peraga.  

2. Kurangnya penguasaan kelas sehingga banyak siswa yang bicara sendiri dan 
lambat dalam menyelesaikan tugas dan guru.  

3. Siswa merasa malu untuk bertanya karena waktu yang diberikan kurang tepat.  
4. Siswa kurang memahami materi yang didengarnya karena dalam menyampaikan 

guru terlalu cepat.  
Untuk meningkatkan penguasaan siswa tersebut terhadap materi pembelajaran, 

beberapa upaya dilakukan, salah satunya dengan melaksanakan peragaan atau 
demonstrasi. Diharapkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan mampu 
meningkatkan prestasi belajar. Siswa akan mengingat pengalaman belajarnya dengan 
mudah karena mereka melakukan tindakan dan menyebutkan kejadian yang dialami siswa 
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1.3 Pemecahan Masalah 
Pada pokok bahasan mengoperasikan  penjumlahan dan pengurangan, dirancang 

suatu penelitian tindakan kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang penting, yaitu 
hasil belajar  siswa, serta pengembangannya dengan upaya pemecahan masalah 
menggunakan metode demonstrasi dan memanfaatkan alat peraga Kancing .  Adapun 
langkah-langkahnya sebagai berikut.  

1. Setiap pembelajaran matematika yang berhubungan dengan pokok bahasan 
tersebut, siswa diharapkan menghafal penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 
sampai dengan 9.  

2. Siswa diberi Lembar Kerja Siswa (LKS) secara kelompok untuk mengerjakan soal-
soal latihan tentang pengertian nilai tempat.  

3. Demonstrasi penggunaan alat peraga Kancing tentang mengoperasikan 
penjumlahan dan pengurangan.  

4. Siswa diberi soal-soal latihan secara individu berdasarkan demonstrasi 
penggunaan alat peraga yang dilakukan. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dapat dirumuskan 
permasalahan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut.  Apakah pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dengan 
dengan metode demonstrasi menggunakan alat peraga Kancing  dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa SD kelas 1 semester I tahun ajaran 2012/2013 di SD Trangkil 04  
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar  siswa  kelas 1 
semester I tahun ajaran 2012/2013 pada pokok bahasan mengoperasikan penjumlahan 
dan pengurangan dengan menggunakan metode demonstrasi memanfaatkan alat peraga 
Kancing  di SD Trangkil 04  Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati  
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1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tindakan kelas ini  diharapkan akan memberikan manfaat bagi :  

1. Siswa  
a. Mengurangi tingkat kesulitan dalam pemahaman materi pada pokok bahasan 

penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan nilai tempat dengan 
metode demonstrasi dan penggunaan alat peraga Kancing   

b. Siswa merasa senang karena dilibatkan dalam proses pembelajaran. 
c. Siswa semakin meningkat rasa ingin tahunya dalam mengerjakan soal yang 

lebih rumit. 
d. Motivasi siswa dan daya tarik siswa terhadap matematika dapat meningkat.  

2. Guru  
a. Sebagai motivasi meningkatkan hasil belajar  siswa yang bervariasi. Dapat 

memperbaiki sistem pembelajaran, sehingga memberikan layanan yang 
terbaik bagi siswa.  

b. Guru semakin bersemangat dalam kegiatan belajar-mengajar. 
c. Guru dapat semakin mantap dalam mempersiapkan diri dalam proses 

pembelajaran.   
3. Sekolah  

Dapat memberi sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka 
memperbaiki proses pembelajaran, sehingga prestasi siswa akan meningkat. 

 
 
 
 
 
 


