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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system 
Pendidikan Nasional,  pasal 3 menyebutkan bahwa “pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Oleh 
karena itu seorang guru harus mampu menjalankan peranannya sebagai seorang 
pendidik dan mampu mengoptimalkan kompetensinya atau kemampuannya dalam 
memilih strategi pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran sehingga siswa 
termotivasi untuk belajar. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 
mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 
logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 
Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 
memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 
keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika disusun 
sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut diatas. 
Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan menggunakan 
matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan idea atau gagasan 
dengan menggunakan symbol, tabel, diagram dan media lain.( KTSP, 2006 : 417 ) 
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Pada umumnya, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa masih 
banyak permasalahan pada pembelajaran matematika di sekolah. Pernyataan tersebut 
dibuktikan dengan hasil tes yang dilakukan guru kepada siswa bahwa pembelajaran 
matematika masih dianggap sulit  karena guru hanya menggunakan metode ceramah 
tanpa dibantu alat peraga.  

Dengan melihat situasi yang sudah dijelaskan tersebut di atas, serta 
melihat perolehan hasil belajar matematika kelas IV SDN 6 Tanjungrejo Kecamatan 
Jekulo Kabupaten Kudus yang masih rendah yaitu dari jumlah 24 siswa yang 
mendapatkan nilai diatas KKM sebanyak 9 siswa ( 37,50 % ) sedangkan yang 
mendapatkan nilai dibawah KKM sebanyak 15 siswa ( 62,50 % ) adapun nilai rata-rata 
kelas 52,08 yang termasuk dalam kategori rendah.  

Dari ulasan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti akan 
mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul: “ PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI 
PADA SISWA KELAS IV SDN 6 TANJUNGREJO SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 
2012 / 2013 “ . 

 
1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan paparan dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi 
bahwa hasil belajar matematika kelas IV SDN 6 Tanjungrejo Kecamatan Jekulo 
Kabupaten Kudus tahun 2012/2013 masih terdapat siswa yang belum mencapai KKM 
yang ditentukan yaitu 60, masih ada 15 siswa belum mencapai KKM dengan nilai rata-
rata 52,08 karena dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah 
tanpa dibantu dengan alat peraga. 
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1.3 Cara Pemecahan Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas peneliti menganalisis masalah untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV SDN 6 Tanjungrejo Kecamatan Jekulo 
Kabupaten Kudus, maka peneliti melaksanakan langkah-langkah pembelajaran 
sebagai berikut : 
a. Dalam pembelajaran matematika menggunakan metode demonstrasi. 
b. Menggunakan alat peraga yang berkaitan dengan materi. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang 
berhubungan dengan metode demonstrasi yaitu sebagai berikut : apakah dengan 
menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 
SDN 6 Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2012/2013 ? 
 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1). Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 
demonstrasi pada siswa kelas IV SDN 6 Tanjungrejo Kecamatan Jekulo 
Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 

 
2). Manfaat penelitian  

Adapun manfaat dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah sebagai berikut : 
a.   Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat memberikan pengalaman 

baru bagi penulis, serta dapat meningkatkan belajar siswa. 
b.   Bagi Kepala Sekolah dan Guru, dapat dijadikan media motivasi untuk dapat 

dilaksanakan di sekolah di tempat bekerja yaitu di SDN 6 Tanjungrejo, dalam 
rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c.   Bagi siswa, dapat memberikan kesan bahwa belajar matematika itu mudah dan 
menyenangkan serta dapat memberikan wawasan materi pembelajaran. 
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d.   Bagi pembaca, dapat dijadikan rujukan atau bahan pembelajaran dalam upaya 
melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

e.   Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan pengalaman secara langsung proses 
pembelajaran matematika dengan menggunakan metode demonstrasi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


