
 
 

1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan   
kehidupan bangsa, sebagaiman termaksub dalam Pembukaan UUD 1945. Keberhasilan 
anak dalam belajar merupakan harapan guru dan orang tua. Masalah pendidikan di 
Indonesia khususnya pendidikan SD adalah rendahnya mutu pendidikan. Hal ini terlihat 
dari rendahnya prestasi belajar siswa SD, khususnya prestasi belajar matematika. 

Salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan mengajar, menggunakan hasil 
yang dicapai siswa dalam belajar. Keberhasilan yang dicapai siswa berdasarkan penilain, 
memberi petunjuk agar guru dituntut lebih meningkatkan belajar siswanya. Dan rendahnya 
tingkat penguasaan siswa SD terhadap materi pelajaran terlihat dari rendahnya hasil-hasil 
ulangan yang diperoleh siswa SD. 

 Sebagai seorang guru di SD Negeri 2 Kandangan Kecamatan Purwodadi 
Kabupaten Grobogan, telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu dan 
hasil pembelajaran matematika di kelas III.  Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun.  Namun, selama ini hasil yang 
dicapai belum sesuai dengan harapan.   

Hal ini dapat ditengarai dengan banyaknya siswa yang belum mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan untuk kompetensi dasar ini yaitu 65. Dari 
jumlah siswa kelas III 25, hanya 10 siswa yang mencapai nilai di atas KKM, sedangkan 15 
siswa lainnya belum mencapai KKM.  Rata-rata kelas pun masih rendah yaitu 55.  Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini : 

Tabel. 1.1 
Hasil Belajar Matematika Prasiklus Siswa Kelas III SD Negeri 2 Kandangan 

Semester 1 Tahun 2012/2013 
No  Ketuntasan  Frekuensi  Prosentase 
1 Tuntas  10 40% 
2 Tidak tuntas 15 60% 

Jumlah  25 100% 
Rata-rata 55  
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Dari hasil pengamatan, sebagian besar siswa kesulitan dalam menangkap materi 
pelajaran matematika karena tidak adanya media dan alat peraga yang tepat. Guru 
menyampaikan materi secara abstrak dimulai dari penjelasan materi, dan diakhiri dengan 
mengerjakan soal secara individu sebagai evaluasi pembelajaran. Di samping itu, selama 
pembelajaran siswa kurang termotivasi. Banyak siswa yang nampak bosan, bahkan 
sebagian menguap saat pembelajaran berlangsung. Interaksi hanya terjadi dari guru ke 
siswa, sedangkan interaksi siswa ke guru dan siswa ke siswa sangat minim. Sebagian 
siswa yang ditanya menjawab bahwa pembelajaran membosankan.   Kenyataan ini sangat 
memprihatinkan. Sebenarnya, jika mutu pembelajaran dapat ditingkatkan melalui 
penerapan metode kerja kelompok berbantuan alat peraga benda manipulatif sedotan, 
masalah seperti ini dapat diselesaikan. Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, 
agar bahan pelajaran yang diberikan lebih mudah dipahami oleh siswa, diperlukan bahan-
bahan yang dapat dipegang, dipindah-pindah, dipasang, dibolak-balik, diatur/ditata, 
dilipat/dipotong oleh siswa sehingga dapat disebut bahan manipulatif, yaitu bahan yang 
dapat dimainkan dengan tangan. 

Menurut Gatot Muhsetyo  (2008: 2.20) alat peraga/bahan manipulatif berfungsi 
untuk menyederhanakan konsep yang sulit/sukar, menyajikan bahan yang relative abstrak 
menjadi lebih nyata, menjelaskan pengertian atau konsep secara lebih konkret, 
menjelaskan sifat-sifat tertentu yang tekait dengan pengerjaan (operasi) hitung  dan sifat-
sifat bangun geometri, serta memperlihatkan fakta-fakta. 

Salah satu alternatif pembelajaran matematika yang menarik dan konkret di kelas III 
adalah pembelajaran dengan menerapkan metode kerja kelompok berbantuan  alat peraga 
benda maipulatif sedotan. Melalui penerapan metode kerja kelompok berbantuan alat 
peraga benda manipulatif sedotan ini, diharapkan konsep matematika yang abstrak dapat 
menjadi konkret dan mudah dipahami siswa.  Sehingga mampu meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas III SD Negeri 2 Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten 
Grobogan Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini yaitu rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas III SD Negeri 2 
Kandangan. Rendahnya hasil belajar Matematika disebabkan karena guru menyampaikan 
materi secara abstrak dimulai dari penjelasan materi, dan diakhiri dengan mengerjakan 
soal secara individu sebagai evaluasi pembelajaran. Di samping itu, selama pembelajaran 
siswa kurang termotivasi. Banyak siswa yang nampak bosan, bahkan sebagian menguap 
saat pembelajaran berlangsung. Interaksi hanya terjadi dari guru ke siswa, sedangkan 
interaksi siswa ke guru dan siswa ke siswa sangat minim. Sehingga menyebabkan hasil 
belajar matematika rendah.  

Berpijak dari latar belakang masalah , maka perlu membatasi masalah yang akan 
diteliti. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan keberhasilannya dapat terukur 
dengan jelas. Penelitian tindakan kelas ini difokuskan pada siswa kelas III semester 1 SD 
Negeri 2 Kandangan tahun pejaran 2012/2013. Adapun materinya adalah mata pelajaran 
Matematika Kompetensi Dasar 1.3 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka 
dan pembagian bilangan tiga angka dengan menerapkan metode kerja kelompok 
berbantuan alat peraga benda manipulatif sedotan. 

Dengan adanya permasalahan rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas III 
SD Negeri 2 Kandangan, karena itu guru harus dapat membuat suatu pengajaran menjadi 
lebih efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan membuat 
siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. 
Salah satu pembelajaran yang mampu membantu permasalah yang diuraikan pada latar 
belakang masalah dan permasalahan penelitian ini yaitu penerapan metode kerja 
kelompok berbantuan peraga benda manipulatif sedotan dalam pembelajaran mampu 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III SD Negeri 2 Kandangan semester 1 
tahun pelajaran 2012/2013. 

 
1.3. Rumusan Masalah 

Beradasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 
masalah yaitu: apakah dengan penerapan metode kerja kelompok berbantuan alat peraga 
benda manipulatif sedotan dapat meningkatkan hasil belajar matematika  pada siswa kelas 
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III SD Negeri 2 Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Semester 1 
Tahun Pelajaran 2012/2013? 
 
1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan 
penerapan metode kerja kelompok berbantuan alat peraga benda manipulatif sedotan 
pada siswa kelas III SD Negeri 2 Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 
Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 
1.5.  Manfaat Penelitian  
1.5.1 Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 
Memberi motivasi kepada siswa untuk dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
melalui penerapan metode kerja kelompok berbantuan alat peraga benda 
manipulatif sedotan. 

b) Bagi Guru 
Memberikan alternatif upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan 
penerapan metode kerja kelompok berbantuan alat peraga benda manipulatif 
sedotan pada siswa kelas III. 

c) Bagi Sekolah 
Dapat digunakan untuk memotivasi guru, agar dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran dengan memanfaatkan alat peraga yang ada di sekolah. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 
a) Diperoleh pengetahuan baru tentang penerapan metode kerja kelompok berbantuan 

alat peraga benda manipulatif sedotan dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika. 

b) Untuk menambah referensi dan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 


