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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Berdasarkan pengamatan awal peneliti terhadap siswa kelas II Sekolah Dasar 

Negeri Purborejo, dalam pelajaran matematika masih banyak siswa yang mengalami 

permasalahan dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung campuran. Hal ini bisa 

dilihat pada pekerjaan siswa (rata-rata hasil ulangan harian) masih di bawah KKM 

yaitu 53,2 (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 60,00 (Lampiran 1). 

Cara belajar di SDN Purborejo hanya sekedar hafalan atau mengingat-ingat 

saja. Melihat kondisi semacam ini mendorong peneliti untuk mengadakan perbaikan 

pembelajaran dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas guna meningkatkan hasil 

belajar siswa materi pokok operasi hitung campuran yang masih rendah (Lampiran 

2). 

Keaktifan siswa SDN Purborejo dalam proses belajar mengajar matematika 

masih kurang itu dikarenakan siswa tidak pernah dilatih untuk aktif didalam kelas 

oleh guru pengajarnya. Para siswa tidak pernah diberi kesempatan untuk bertanya 

ataupun memberikan pendapatnya. Dalam proses belajar mengajarpun siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru tanpa meminta ide-ide dari siswa dan tidak pernah 

diminta untuk berdiskusi didalam kelas. Hal ini bisa kita buktikan dari hasil nilai 

ulangan sehari- hari yang maasih dibawah KKM (Lampiran 1). 

Penyebab utama rendahnya pemahaman serta aktivitas siswa terhadap mata 

pelajaran matematika terjadi karena ketidak tepatan metode pembelajaran yang 

digunakan, dan masih selalu menggunakan metode klasikal dan ceramah, tanpa 

diselingi dengan metode yang menantang. 

Sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak yang berlangsung dari usia enam 

tahun hingga kira-kira usia sebelas tahun atau dua belas tahun sudah berada pada 

tahap operasional konkrit, di mana pada tahap ini anak mengembangkan pemikiran 

logis, masih sangat terikat pada fakta-fakta perseptual, artinya bahwa siswa 
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mempunyai karakteristik sendiri, di mana dalam proses berpikirnya, mereka 

belum dapat dipisahkan dari dunia kongkrit atau hal-hal yang faktual (Aji, 2009). 

Namun kenyataannya penjelasan materi yang diberikan oleh guru seringkali 

dirasakan sulit bagi siswa di dalam memahaminya. Hal ini disebabkan oleh proses 

penyajian materi yang tidak sesuai dengan karakteristrik siswa sekolah dasar, apalagi 

salah satu ciri dari matematika adalah obyeknya bersifat abstrak dan hirarkis yang 

menyebabkan tingkat kesulitan yang relatif tinggi bagi siswa sekolah dasar. 

Akibatnya adalah rendahnya prestasi belajar matematika siswa. Dari pendapat ahli 

dan kenyataan yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda jauh, jadi penulis 

berpendapat bahwa pembelajaran dan pengajaran matematika haruslah secara konkrit, 

logis dan berdasarkan fakta yang mendukung. Lagipula pemebelajaran matematika 

haruslah menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar supaya 

menghasilkan prestasi matematika yang tinggi. 

Untuk mengatasi fobi terhadap matematika dapat menggunakan teori belajar 

Dienes. Blok Dienes dapat digunakan peraga konsep penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian (Hapsah, 2008). Dari teori yang sudah dibaca maka 

disimpulkan bahwa untuk menghilangkan rasa takut dan pemikiran bahwa 

pembelajaran matematika itu sulit dan menakutkan kita bisa menerapkan metode 

pembelajaran Dienes yang bisa digunakan untuk peraga konsep penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian supaya para siswa merasa senang mengikuti 

pembelajaran matematika dan tidak merasa takut lagi karena jika mengikuti pelajaran 

metematika pertamanya takut dulu maka mengikuti pelajarannya pun akan terasa 

sulit. 

Menurut (Hudojo, 2011) pada teori belajar Diens, berpendapat bahwa setiap 

konsep atau prinsip matematika dapat dimengerti secara sempurna jika pertamanya 

disajikan kepada peserta didik dalam bentuk-bentuk konkrit. Setelah membaca teori 

dari (Hudojo, 2011) maka penulis berpendapat bahwa konsep atau prinsip matematika 

dapat mudah dipahami oleh siswa jika cara mengajarnya dengan cara yang konkritdan 

mudah dipahami. Karena jika mengajar matematika hanya sekedar hafalan dan 
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mengira-ira saja maka pembelajaran matematika akan terasa sulit dan tidak 

menyenangkan. 

Menurut (Sumanto, 2007) dalam Pembelajaran Belajar Peserta Didik 

berpendapat bahwa dengan menggunakan alat peraga dapat menghilangkan 

verbalisme pada anak. Anak usia SD masih diperlukan alat peraga nyata/riil sehingga 

materi lebih mudah dimengerti, karena siswa SD berumur sekitar 6-12 tahun, ini 

berarti pada periode operasi konkrit. Dari pendapat (Sumanto, 2007)  maka penulis 

berpendapat bahwa pembelajaran harus menggunakan alat peraga yang sesuai dengan 

materi yang sedang diajarkan, jadi alat peraga juga membuat siswa mudah memahami 

materi yang sedang dipelajari karena dengan alat peraga siswa bisa membuat materi 

lebih riil dan mudah dipahami. Lagi pula anak yang berumur 6-12 tahun adalah masa-

masa yang harus berdasarkan pada benda-benda yang nyata untuk memahami materi. 

Yulista (2012)  belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara 

stimulus dan respon. Dalam rangka menilai respon yang terdapat bagi stimulus 

tertentu. Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap 

tingkah laku beberapa binatang antara lain kucing, dan tingkah laku anak-anak dan 

orang dewasa. 

 Menurut pendapat Yulista (2012)  maka pendapat penulis yaitu belajar 

matematika harus didasari dengan rasa senang dan kepuasan akan pembelajaran 

matematika jadi dengan begitu siswa akan merasa mudah dan tidak stress 

menghadapi pembelajaran matematika. Jika siswa sudah mendapatkan suatu 

pembelajaran dentgan rasa senang dan merasa puas maka pembelajaran dari siswa 

tersebut mudah dipahami dan dimengerti. 

Menurut Yulista (2012), belajar dikatakan sebagai hubungan antara stimulus 

dan respon. Sehubungan dengan pendapat Yulista (2012) maka penulis berpendapat 

bahwa belajar adalah situasi dikelas yang berhubungan dengan respon anak jika guru 

memberikan pembelajaran yang membosankan atau hanya hafalan saja maka siswa 

lama-lama akan jenuh dan bosan mengikuti pembelajaran matematika akan tetapi jika 

guru memberikan atau menyajikan materi dengan baik, menyenangkan dan konkrit 
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maka siswa akan merasa senang dan tidak jenuh, dengan begitu siswa akan 

mudah menyerap materi yang diajarkan oleh guru. 

Dalam proses belajar matematika, Fuaidah (2012) menyatakan bahwa 

pentingnya tekanan pada kemampuan peserta didik dalam berpikir intuitif dan 

analitik akan mencerdaskan peserta didik membuat prediksi dan terampil dalam 

menemukan pola (pattern) dan hubungan/keterkaitan (relation). Dari referensi yang 

sudah penulis baca sesuai dengan pernyatan Fuaidah (2012)  maka penulis 

berpendapat bahwa para peserta didik harus mempunyai pemikiran yang intuitif dan 

analitik karena dengan berpikiran seperti itu maka para peserta didik akan dengan 

mudah membuat dan memprediksi atau mengira-ira serta mampunyai ketrampilan 

dalam menemukan pola dari pembelajaran dan hubungan dalam pembelajaran 

mateamtika. Sehingga siswa akan mudah memahami materi yang satu dengan lainnya 

yang saling berhubungan. 

Belajar adalah sesuai dengan hakikat perkembangan diri siswa, gejala yang 

perlu disebut adalah manusia lahir dilengkapi dengan potensi-potensi yang 

memungkinkan untuk berkembang secara kultural (tak sekedar mengulang bentuk 

tingkah laku serta perolehan budaya generasi pendahuluannya), aktualisasi potensi 

kemanusiaan tersebut membutuhkan bantuan lingkungannya dalam bentuk transsaksi 

yang interaktif atau dialogis (jadi tetap memberi peluang peserta didik untuk 

membuat pilihan-pilihan atau keputusan untuk dirinya), perkembangan manusia yang 

mencapai taraf dewasa hendaknya ditandai dengan kemandirian yang bertanggung 

jawab secara etis (Joni, 2011). 

Pendapat penulis dari teori (Joni, 2011) maka keatifan siswa diartikan sebagai 

suatu potensi yang ada pada diri seseorang bukan karena pengaruh dari 

perkembangan budaya saja akan tetapi potensi tersebut diperoleh dari tingkah laku 

dan lingkungan kehidupannya sehari-hari daalam bentuk transaksi yang intekatif dan 

logis atau masuk akal dan sampai dewasa hendaknya ditandai dengan kemandirian 

dan tanggung jawab yang bisa dipertanggungkan dan masuk akal. 
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Berdasarkan permasalahan dalam menyelesaikan soal-soal hitung operasi 

hitung campuran, referensi dan pendapat dari expert dan research, maka peneliti dan 

guru berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang operasi 

hitung campuran dengan penerapan teori belajar Dienes dan keaktifan siswa yaitu 

melalui Penelitian Tindakan Kelas yang sangat besar manfaatnya. PTK adalah 

perbaikan praktek pembelajaran dengan sasaran akhir memperbaiki belajar siswa Joni 

(2011), sehingga kesalahan dalam proses pembelajaran akan segera dianalisa dan 

diperbaiki. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil refleksi peneliti bersama teman 

sejawat, ada beberapa masalah yang teridentifikasi yaitu sebagai berikut: 

1) Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal operasi 

hitung campuran dan keaktifan siswa pun rendah. 

2) Guru masih saja menggunakan metode mengajar ceramah. 

3) Cara pemecahannya adalah dengan penerapan teori belajar Dienes. 

1.3. Rumusan Masalah 

Apakah penerapan metode Dienes dapat meningkatkan hasil belajar dan 

keaktifan siswa pada mata pelajaran matematika kelas II di SDN Purborejo 

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung 2011/2012? 

1.4.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini  adalah untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar Dienes dan kekatifan siswa kelas II SDn 

purborejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2011/2012 

dengan penerapan teori belajar Dienes sehingga mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM).  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

a. Mendapatkan suatu cara baru tentang peningkatan hasil belajar dan keaktifan  

siswa melalui metode pembelajaran Dienes. 
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b. Dapat diaplikasikan sebagai salah satu metode yang dapat menambah 

antusiasme belajar siswa dan daya ingat siswa guna meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap 

pengembangan pembelajaran mengenai permainan dalam pelajaran Matematika 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan Hasil Belajar siswa khususnya pada 

mata pelajaran Matematika. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini akan memberikan manfaat yang berarti bagi 

perseorangan atau institusi, seperti diuraikan berikut ini: 

1) Bagi Siswa 

Melalui perlakuan Teori belajar Dienes siswa dapat didorong untuk meningkatkan 

hasil belajar, pemahaman terhadap materi operasi hitung campuran dan keaktifan. 

2) Guru 

Menambah wawasan bagi guru tentang penggunaan metode Dienes dalam proses 

pembelajaran siswa. Memperkaya metode pembelajaran bagi guru karena dalam 

proses kegiatan pembelajaran tidak hanya cukup menggunakan satu metode saja. 

Diharapkan dengan hasil penelitian ini, dapat memberikan kontribusi dan 

menambah pemahaman guru tentang penerepan metode pembelajaran dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

3) Kepala Sekolah 

Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi kepala sekolah dalam usaha 

perbaikan proses pembelajaran para guru dan prestasi siswa. Kepala Sekolah bisa 

menambah sarana dan prasarana sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. 

4) Peneliti 

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang dapat memberikan manfaat dalam 

memperkuat landasan teori yang dibutuhkan dalam penelitiannya.


