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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin maju, dunia pendidikan 

diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar yang sangat memerlukan perhatian 

dan penanganan yang serius. Kualitas hasil pendidikan sangat bergantung pada 

kualitas proses pembelajaran di dalam kelas. Seorang guru memiliki tanggung jawab 

yang besar untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa. Guru merupakan 

ujung tombak untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat 

berperan dalam pembangunan. Oleh karena itu guru dituntut menjadi seorang yang 

profesional dalam menghadapi pendidikan yang mengarah pada perbaikan. 

Untuk menciptakan keberhasilan dalam proses pembelajaran diperlukan inovasi 

dalam perangkat pembelajaran. Antara lain keterampilan guru dalam mengadakan 

proses pembelajaran, kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, sarana dan 

prasarana pendidikan dan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat lepas dari guru dalam kegiatan pembelajaran 

seperti yang dikemukakan oleh Abin Samsudin (1997:18). Peran, tugas dan tanggung 

jawab guru adalah sebagai pendidik (educator) dan sebagai pengajar (teacher). Hal ini 

mengandung makna bahwa guru memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dikatakan berhasil apabila materi 

yang disampaikan dapat diterima, dikuasai serta dapat dipahami oleh siswa.  Tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran biasanya dapat dilihat melalui perbuatan, 

sikap, tingkah laku atau berupa nilai-nilai hasil evaluasi. Dari hal tersebut terlihat nilai 

pelajaran matematika yang paling rendah dibanding dengan yang lainnya. Memang 

pada umumnya  pelajaran matematika menjadi momok bagi siswa, karena mereka 

menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang mempunyai faktor kesulitan 

yang tinggi, karena siswa harus terampil dalam operasi hitung (penjumlahan, perkalian 

dan pembagian).  Pada k enyataannya materi pelajaran matematika yang bersifat 
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abstrak itu dianggap sulit bagi siswa kelas III  sehingga siswa  enggan atau bosan 

untuk belajar .  SD Negeri Ngablak 02 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2011/2012 kelas III saat  ini nilai formatif pelajaran Matematika rata-rata 57 

padahal ketuntasan minimal 60. 

Rendahnya prestasi dalam pelajaran Matematika secara khusus dapat dilihat 

pada hasil tes formatif kelas III semester I.  SD Negeri Ngablak 02 Kecamatan Cluwak 

kabupaten Pati dengan materi pecahan.  Dari 22 siswa, yang mencapai ketuntasan 

belajar hanya 8 siswa atau 37% saja sedangkan 14 siswa atau 63% belum mencapai 

ketuntasan belajar.  Melihat hasil yang diperoleh di atas menunjukkan rendahnya 

tingkat penguasaan materi.  Maka peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran 

melalui Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dengan memanfaatkan media gambar untuk 

meningkatkan hasil belajar pada pelajaran Matematika. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Melihat latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas III SDN Ngablak 02 pada mata pelajaran 

Matematika dengan materi penjumlahan pecahan sangatlah kurang. 

Selama penulis melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan materi 

pecahan kelas III semester saat ini, ternyata penulis mengalami beberapa masalah 

yang sangat berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam memahami materi ini.  Hal 

ini terlihat pada hasil tes formatif siswa yang sebagian besar belum mencapai target 

ketuntasan.  Dari 22 siswa hanya 8 siswa atau 37% siswa yang mencapai target 

ketuntasan belajar sedangkan 14 siswa atau 63%  belum mencapai hasil yang 

memuaskan atau belum tuntas. 

Selama pembelajaran Matematika berlangsung sebagian besar siswa tidak 

berani bertanya, takut disuruh mengerjakan di depan kelas, guru memberikan 

penjelasan terlalu cepat sehingga banyak siswa yang tidak memperhatikan.  

Penggunaan alat peraga berupa gambar kurang efektif sehingga masih banyak siswa 

yang belum paham tentang pecahan. Hal-hal tersebut yang menjadi penyebab 

merosotnya hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan kenyataan di atas peneliti memandang perlu untuk mengidentifikasi 

kekurangan selama proses pembelajaran.  Dari hasil identifikasi yang telah kami 

diskusikan terungkap beberapa masalah yang terjadi selama proses pembelajaran 

antara lain : 

1. Selama pembelajaran berlangsung suasana kelas sangat tenang. 

2. Tidak ada siswa yang memberi tanggapan terhadap penjelasan guru. 

3. Kurangnya kesempatan siswa untuk mengerjakan latihan. 

4. Penjelasan guru masih abstrak sehingga menimbulkan verbalisme pada 

siswa. 

5. Kurangnya sarana prasarana khususnya media pembelajaran. 

Hal-hal itulah yang menyebabkan hasil pembelajaran masih jauh dari yang 

diharapkan.  

Melalui diskusi dengan observer ( teman sejawat ) disimpulkan bahwa penyebab 

rendahnya penguasaan materi oleh siswa terhadap pelajaran Matematika adalah : 

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pecahan terlalu banyak 

menggunakan metode ceramah sehingga siswa enggan memperhatikan 

materi yang diajarkan. 

2. Terbatasnya alat peraga yang digunakan sehingga siswa merasa bosan dan 

mencari kesibukan sendiri. 

3. Guru kurang memotivasi siswa selama prosoes pembelajaran berlangsung. 

4. Kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan demonstrasi gambar tentang 

pecahan. 

Dari analisis masalah tersebut, maka proses perbaikan pembelajaran dalam 

penelitian difokuskan pada penerapan model pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajan yang tepat dan sesuai dengan permaslahan yang akan diteliti. 

 

1.3 Cara Pemecahan Masalah.  

Tidak ada satupun metode yang baik. Setiap metode mempunyai kelebihan dan  

kelemahan. Namun seorang guru harus mampu mengefektifkan penerapan kelebihan 

dan kelemahan suatu metode sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar, 

aktif dan menyenangkan. Berdasarkan uraian tesebut, penulis sebagai guru merasa 
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terdorong  untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran Matematika tentang pecahan di kelas III SD Negeri Ngablak 02 

Kecamatan Cluwak karena hasil tes formatif rendah dan siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran Matematika tentang penjumlahan pecahan. 

Gambar yang baik sebagai media pendidikan tentu saja adalah gambar yang 

cocok dengan ujuan pembelajaran diantaranya gambar itu harus indah. Tidak setiap 

gambar yang bagus merupakan media yang bagus. Tetapi gambar yang bagus dari 

sudut seni dan sesuai dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai adalah media yang 

baik (Zai Mudakin dan Basoni Mukti,1983:61). Gambar yang dipakai adalah gambar 

yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Kelebihan media 

gambar adalah murah harganya dan gampang di dapat serta digunakan (Zai Mudakin 

dan Basoni Mukti,1983:60). 

Kegiatan pembelajaran yang selama ini terkesan hanya berorientasi pada guru 

harus diubah. Proses pembelajaran sebaiknya mengikutsertakan siswa secara aktif 

guna meningkatkan kemampuan mengamati, merencanakan, melaksakan penelitian 

dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh. Salah satu upaya utuk memenuhi 

sumber daya manusia yang handal dengan melalui peningkatan pendidikan. Karena 

pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat 

berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang ( Umar 

Tirtarahadja, 1994:270) 

Guru sebagai penggerak perjalanan belajar dan fasilitator belajar siswa 

diharapkan mampu mengatasi kesulitan yang dialami siswa. Guru harus mampu 

memilih metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan 

mampu menyajikan metode pembelajaran yang menarik. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat sehingga menunjang terciptanya kegiatan pembelajaran yang 

aktif, efektif dan menyenangkan adalah sesuatu yang sangat penting. Penggunaan 

secara efektif keterampilan kooperatif menjadi semakin penting agar berhasil dalam  

menghadapi tantangan lapangan kerja yang banyak berorientasi pada tim.  

Mengingat semakin pentingnya interaksi kooperatif itu, maka menerapkan 

strategi pembelajaran kooperatif dalam pendidikan sangat penting (Mohammad,2001:1) 

karena  dalam pembelajaran kooperatif identik dengan kelompok dan diskusi. Kerja 
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kelompok adalah salah satu strategi pembelajaran yang memiliki kadar Cara Belajar 

Siswa Aktif ( CBSA ) yang tinggi dan pelaksanaannya menuntut kondisi serta persiapan 

yang jauh berbeda dengan format pembelajaran yang menggunakan ekspositori. 

Karena keterbatasan peneliti baik dari segi waktu, dana, dan kemampuan maka 

perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tindakan dalam 

penelitian dapat lebih fokus pada masalah yang urgen, maka permasalahan penelitian 

pada penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar matematika pada kompetensi dasar 

mengenal pecahan sederhana. 

Berdasarkan hasil ide kolaboratif dengan teman sejawat, maka pembelajaran 

tentang penjumlahan pecahan dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan  yang 

sesuai dengan pelajaran matematika yaitu penggunaan media gambar. Sebab dengan 

pendekatan media gambar, pembelajaran tidak lagi hanya sekedar memberi teori 

tentang penjumlahan pecahan. Serta penggunaan media pembelajaran berupa gambar 

ilustrasi yang dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Hal 

tersebut digunakan dalam penelitian tindakan kelas yang akan direncanakan dalam 2 

(dua) siklus yang setiap siklusnya terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, permasalahan penelitian, serta 

pembatasan  masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah melalui pemanfaatan media gambar dengan metode demonstrasi di 

SDN Ngablak 02 Cluwak kelas III hasil belajar matematika tentang 

penjumlahan pecahan  dapat ditingkatkan ? 

2. Bagaimana cara menerapkan media gambar dengan metode demonstrasi 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang penjumlahan pecahan ? 

  

1.5  Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan meningkatan kemampuan siswa kelas III 

menjumlahkan pecahan sederhana. Sedang tujuan khusus yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa serendah-rendahnya 
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sesuai kriteria ketuntasan minimal 75% yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Satuan 

Pendidikan.  

Selain itu Peneliti bertujuan : 

1. Mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran melalui penjelasan, 

pemberian contoh-contoh dan demonstrasi gambar pada mata pelajaran 

matematika. 

2. Mengidentifikasikan langkah-langkah pembelajaran melalui penjelasan 

dengan selalu menggunakan media yang sesuai. 

3. Menganalisis penerapan langkah-langkah pembelajaran melalui demonstrasi 

gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang pecahan. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat baik bagi guru,bagi siswa maupun bagi sekolah. 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Manfaat yang dapat diperoleh siswa yaitu meningkatkan motivasi belajar 

matematika, meningkatnya hasil belajar siswa, dan belajar menjumlahkan 

pecahan.   

b. Menemukan pengalaman baru dalam kondisi pembelajaran yang sedikit 

berbeda dengan yang biasa ditemui sehari-hari. 

 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Memperbaiki pembelajaran. Perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas 

bagi guru karena melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Disamping itu hasilnya dapat disebarluaskan kepada teman 

sejawat sehingga mereka terdororong pula melakukan perbaikan 

pembelajaran di kelasnya. 

b. Dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan bahwa 

ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran. 

c. Guru lebih percaya diri, guru mampu melakukan analisis terhadap 

kerjanya sendiri di dalam kelas sehingga menemukan kelebihan dan 
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kelemahan kemudian mengembangkan alternatif untuk mengatasi 

kelemahannya. 

d. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan sendiri dan tidak hanya menerima hasil 

perbaikan yang ditentukan orang lain tetapi sebagai perancang dan pelaku 

yang menghasilkan berbagai teori dalam memberikan pelajaran. 

 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Sekolah yang para gurunya mampu membuat inovasi atau 

perubahan maka perbaikan pembelajaran memberikan kesempatan yang 

besar bagi guru dan sekolah untuk berkembang. Hal ini dapat dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan kajian untuk dapat disebar luaskan 

kepada sekolah lain. 

Selain itu manfaat perbaikan pembelajaran untuk beberapa 

kepentingan antara lain: 

a. Sebagai dokumen penelitian dan dapat dimanfaatkan oleh guru 

yang tertarik akan penelitian ini. 

b. Sebagai sumber dari penelitian lain atau peneliti yang sama 

dalam memperoleh inspirasi untuk melakukan penelitian yang 

lain.  

c. Sebagai bahan rujukan penelitian lain dan bahan kajian untuk 

dapat memberikan kritikan serta saran. 

d. Sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti untuk mengambil 

tindakan dalam menangani masalah yang serupa. 


