
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan salah satu tindakan yang dilakukan guru di kelas. 
Tindakan dapat dikatakan bersifat edukatif bila berorientasi pada pengembangan diri 
atau pribadi siswa. Peningkatan hasil belajar siswa diusahakan oleh semua pihak, baik 
guru, siswa maupun orang tua siswa. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan 
pokok, namun demikian ketika pelajaran matematika  anak selalu ramai dengan 
kesibukannya sendiri-sendiri, tidak fokus pada pelajaran, dikarenakan guru 
berceramah saja. Akibatnya berdampak hasil belajar siswa rendah dan siswa malas 
untuk belajar matematika. 

Salah satu masalah dalam penelitian ini adalah dalam mata pelajaran 
matematika tentang penggunaan alat ukur waktu, nilai akhir siswa kurang 
memuaskan. Setelah membaca penelitian yang berjudul “ Mengefektifkan Metode 
Demonstrasi Dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA “ ( Isminarti, 2008 ), ternyata 
dengan menggunakan metode demonstrasi hasil belajar IPA dapat meningkat. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil ulangan akhir siswa sebebelum menggunakan metode 
demonstrasi, nilai rata-ratanya hanya 68.40, tapi setelah menggunakan metode 
demonstrasi hasilnya meningkat yaitu siklus I nilai rata-ratanya 76.36, dan siklus II nilai 
rata-ratanya 85.45. 

Maka sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut penulis berusaha 
melakukan perubahan cara mengajar, yaitu dengan menggunakan metode 
demonstrasi. Metode demonstrasi memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. 
Ketika siswa diajak untuk membedakan dan meletakkan jarum panjang dan jarum 
pendek pada jam tiruan. Secara tidak langsung siswa tersebut sudah mempelajari 
penggunaan alat ukur waktu dengan jam tiruan sambil bermain. Sehingga siswa tidak 
akan menganggap jenuh dan menganggap sulit pelajaran matematika.  

Keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar. 
Berdasarkan uraian diatas ditemukan masalah dalam pembelajaran matematika di 
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kelas II SDN Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yaitu tentang 
kemampuan mengukur waktu dengan satuan jam adalah sebagai berikut : 

1. Siswa jenuh , kurang memperhatikan pelajaran, guru hanya berceramah. 
2. Siswa belum memahami aturan penggunaan alat ukur waktu dengan satuan jam. 
3. Hasil evaluasi formatif pada pelajaran matematika dengan materi penggunaan 

watu dengan satuan jam menunjukkan bahwa dari 28 siswa yang terdiri dari 14 
siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan hanya 13 siswa ( 46% ) yang dapat 
mencapai ketuntansan nilai KKM 63 dan nilai rata-rata 62.5 

Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis melaksanakan perbaikan-perbaikan 
pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). 

  
1.2  Identifikasi Masalah 

Penyebab tidak tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimal. Penggunaan model 
yang menyimpang dari keadaan, proses komunikasi atau proses penyampaian materi 
yang monoton menyebabkan kegagalan-kegagalan dari materi yang disampaikan 
kepada peserta didik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan media 
pembelajaran yang kurang tepat antara lain: 
1. Guru tidak menggunakan alat peraga dalam penyampaian materi pelajaran, 

sehingga siswa bosan. 
2. Guru dalam penyampaian materi masih abstrak, sehingga siswa kurang jelas dan 

tidak berani bertanya. 
3. Guru tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 
4. Guru dalam mendemonstrasikan jam tiruan medianya kurang memadai sehingga 

siswa kurang terampil dalam menggukan alat ukur waktu. 
   

1.3  Rumusan Masalah 
Dari hasil identifikasi dan analisis di atas penulis memfokuskan perbaikan 

pembelajaran pada rumusan masalah. “ Apakah dengan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika tentang kemampuan mengukur waktu siswa 
kelas II SDN Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Semester I Tahun 
Pelajaran 2011/2012 ?  “ 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang kemampuan mengukur 

waktu melalui metode demonstrasi siswa kelas II SDN Jatimulyo Kecamatan 
Wedarijaksa Kabupaten Pati Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

-    Manfaat Teoritis 
Memberi sumbangan bagi penngembangan khususnya metode demonstrasi dalam 
pembelajaran matematika. 
- Manfaat Praktis 

Hasil dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan member manfaat bagi: 
1. Siswa 

a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan siswa dalam proses belajar 
dan hasil belajar. 

b. Menambah rasa percaya diri dan keberanian untuk mengeluarkan 
pendapat. 

c. Bersikap kritis terhadap hasil belajarnya. 
2. Guru 

a. Guru dapat menambah pengalaman dan ketrampilan dengan metode 
demonstrasi. 

b. Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matemetika. 
3. Sekolah 

Dapat memberikan dasar pertimbangan bagi sekolah unutk menerapkan 
metode demonstrasi pada kelas tinggi dan rendah, dan menyediakan fasilitas 
yang memadai. 

 
 
 

  
  
  
  

 


