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BAB I 
PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 
 Matematika merupakan pelajaran yang mengkaji materi dengan pemahaman pada 
aspek kemampuan berhitung berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 
2009:12).Agar Pembelajaran Matematika dapat berhasil dengan baik, pembelajaran harus  
menggunakan berbagai pendekatan atau metode dalam (Kegiatan Belajar Mengajar) KBM 
dan berbagai media yang tepat. Pendekatan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan 
berbagai unsur terkait di sekolah. Dengan Pendekatan dan metode serta media yang tepat 
pembelajaran menjadi menyenangkan. Sesuai dengan harapan pemerintah yaitu tentang 
Pembelajaran PAKEM ( Pembelajaran yang Aktif , Kreatif , Efektif , dan Menyenangkan ). 
Pembelajaran aktif artinya melibatkan siswa aktif dalam proses   kegiatan pembelajaran 
dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa,karena siswa 
mengalami langsung dalam proses kegiatan. Siswa sebagai subyek bukan hanya sebagai 
obyek.  
 Pembelajaran Kreatif maksudnya adalah menggunakan berbagai Pendekatan 
,metode dan media yang inovatif. Pendekatan yang inovatif memperhatikan karakteristik 
siswa, karakteristik mata pelajaran  lingkungan,dan pengalaman belajar siswa. 
Pendekatan yang baik dalam kegiatan pembelajaran  memberikan pengalaman belajar 
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik 
dengan guru, lingkungan dan sumber lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 
Kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan terwujud melalui penggunaan pendekatan 
pembelajaran yang tepat dan berpusat pada siswa serta memuat kecakapan hidup (Asep 
Hery : 2009) 
 Metode –metode yang inovatif adalah metode yang mampu mengaktifkan siswa, 
merangsang siswa untuk berbuat / melakukan sesuatu sehingga siswa mampu 
menemukan dan menyimpulkan sendiri tujuan pembelajaran. Disamping penggunaan 
berbagai Pendekatan dan metode yang inovtif, dalam pembelajaran PAKEM hendaknya 
menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk membantu  memudahkan siswa 
memahami konsep-konsep Pembelajaran. 
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 Karena dengan media yang menarik Pembelajaran terasa tidak membosankan. Dengan 
media yang tepat konsep matematika yang abstrak dapat disajikan lebih konkret  ( 
Darhim,1993:10 ) 
 Pembelajaran efektif artinya Pembelajaran dapat mencapai tujuan Pembelajaran 
dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.  Kemungkinan Pembelajaran dapat 
efektif jika guru dalam melaksanakan pembelajaran benar-benar dengan kesiapan yang 
prima. Baik persiapan perangkat pembelajaran  ( RPP, media pembelajaran , buku-buku 
pelajaran) maupun persiapan diri guru yang mantap tentang penguasaan materi dan 
scenario pembelajaran 
 Namun kenyataan yang terjadi di lapangan selama ini dalam proses belajar 
mengajar di sekolah kami, Sekolah Dasar Negeri 1 Tambakrejo,    pada umumnya dalam 
proses Pembelajaran masih secara tradisional guru mengajar dengan persiapan 
seadanya, pembelajaran  berpusat pada guru kurang memperhatikan pendekatan dan 
metode pembelajaran serta media pembelajaran yang  sesuai. 
 Guru sekolah dasar adalah guru kelas yang mengajar semua mata pelajaran. 
Konsekuensinya setiap hari murid bertatap muka dengan guru yang sama. Hal ini dapat 
menimbulkan kejenuhan, oleh karena itu dalam pembelajaran Matematika, penggunaan 
Pendekatan dan  metode Pembelajaran harus mendapat perhatian yang serius guna 
menciptakan suasana pembelajaran yang berlangsung menarik bagi siswa, sehingga 
memperoleh hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal biasanya diwujudkan dengan nilai 
hasil evaluasi Matematika sebagian siswa diatas KKM yang ditentukan sekolah. 
Pada semester 1 tahun pelajaran 2011 / 2012 pembelajaran Matematika, Kompetensi 
Dasar Operasional Bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan  menunjukkan tingkat 
penguasaan terhadap materi pelajaran tersebut sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil tes 
pormatif,   hanya 8 siswa dari 30 siswa di kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Tambakrejo 
yang mencapai kriteria ketuntasan minimal  , ini berarti 74 % siswa mengalami kegagalan. 
Dalam hal kegagalan pembelajaran ini gurulah mestinya yang paling bertanggung 
jawab, walaupun guru bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya kegagalan hasil 
pembelajaran.Karena menurut kami keberhasilan pembelajaran dipengaruhi pula oleh 
motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, kepedulian orang tua dan sikap 
masyarakat terhadap pendidikan. Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa 
motivasi / semangat belajar siswa Kelas V SDN 1 Tambakrejo dalam mengikuti 
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pembelajaran rata-rata sangat rendah, hal ini mungkin disebabkan guru dalam 
menyajikan pelajaran kurang menarik, atau karena rata-rata siswa tidak mempunyai 
cita-cita  yang jelas.Disamping itu kepedulian orang tua terhadap pendidikan juga 
sangat kurang hal ini dapat terlihat pada sarana sekolah anaknya seperti buku, alat 
tulis, dan lain-lain sangat kurang. Masyarakatpun demikian juga pada umumnya 
kurang memperhatikan pendidikan, karena di Ds Tambakrejo   saat ini baru 
mengalami evoria agama ( Islam) hal ini ditandai dengan maraknya kegiatan agama 
diantaranya kegiatan madrasah, TPA ,majlis taklim,kelompok pengajian dan lain-lain. 
Di masyarakat Tambakrejo timbul paradigma baru di masyarakat yaitu bahwa 
Pendidikan agama lebih penting daripada pendidikan umum. Setiap siswa rata-rata 
setiap harinya mengaji 2 kali yaitu pada pukul 14.00 s/d pukul 16.30 dan pukul 18.30 
s/d 20.30 hal ini otomatis waktu untuk belajar sangatlah sedikit. Disamping itu 
sebagian besar orang tua siswa ( hampir 100 % )  adalah petani/ buruh tani , maka 
pada waktu-waktu tertentu misalnya musim tanam atau musim panen anak-anak 
banyak yang tidak masuk sekolah.Demikian juga jika musim orang punya hajat 
misalnya perkawinan, kitanan dan lain-lain anak-anak banyak yang tidak masuk pula. 
I.2.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada Latar Belakang yang telah kami uraikan  maka permasalahan 
mendasar tentang rendahnya hasil belajar siswa Matematika kelas V semester 1 di SD 
Negeri 1 Tambakrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut 
I.2.1.   Setelah melaksanakan pembelajaran Matematika tentang penjumlahan  dan   
           pengurangan bilangan bulat, rata-rata hasil belajar siswa masih sangat rendah. 
I.2.2.    Masih terdapat banyak siswa yang belum terampil melakukan penjumlahan dan     
           pengurangan bilangan bulat. 
I.2.3.    Guru belum melaksanakan Pembelajaran PAKEM. 
I.2.4.    Kurangnya sarana belajar siswa / alat peraga, dan buku pelajaran. 
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I.3.   Rumusan Masalah 
 Dari batasan masalah yang telah kami uraikan dapat dirumuskan permasalahan     
yang perlu dilaksanakan Penelitian untuk perbaikan pembelajaran, yaitu : 
“Penerapan Teori Belajar Bruner untuk meningkatkan hasil belajar pada Mata Pelajaran 
Matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat  di Kelas V Semester 1 
SDN 1 Tambakrejo tahun pelajaran 2011/2012. “   
I.4.  Tujuan Perumusan Penelitian  
 Sesuai dengan Rumusan Masalah tersebut ( I. 3 ) Penelitian ini bertujuan  :  

Meningkatkan nilai hasil  belajar tentang  penjumlahan dan mengurangkan bilangan 
bulat dengan Penerapan Teori Belajar Bruner Mata pelajaran Matematika   kelas V 
semester 1  tahun 2011/2012 SD Negeri 1 Tambakrejo 

I.5.  Manfaat Penelitian 
 I.5.1.  Manfaat Teoritis antara lain : 

I.5.1.1. Memberikan konstribusi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai 
Teori  Brunner. 

 I.5.1.2.  Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 
 I.5.2.     Manfaat Praktis  :   
 I.5.2.1.  Bagi siswa :  
 I.5.2.1.1.Meningkatkan pemahaman tentang  konsep dan ketrampilan  dalam      
                       penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

I.5.2.1.2.Meningkatkan ketrampilan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan       
             bulat. 

 I.5.2.2.   Bagi guru  
 I.5.2.2.1. Memberikan informasi tentang Penerapan Teori Brunner untuk perbaikan      
                         pembelajaran pada Operasi Bilangan Bulat. 

I.5.2.2.1.Dapat meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran              
              Matematika pada umumnya. 

 I.5.2.3   Bagi sekolah : 
Memberikan konstribusi pada peningkatan mutu pendidikan khususnya Mata    
Pelajaran Matematika di SDN 1 Tambakrejo. 

  


