
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sasaran pembelajaran matematika di Sekolah Dasar adalah keterampilan 

berhitung untuk memecahkan masalah. Keterampilan berhitung yang dimaksud 

mencakup keterampilan menjumlahkan, mengurangkan, mengurutkan bilangan 

dari terbesar keterkecil atau sebaliknya, sudut dan menghitung luas bidang datar. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang masih sulit dikuasai siswa 

dibandingkan pelajaran lainnya, terutama bagi siswa yang berada di wilayah 

pedesaan (pegunungan). Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sarana pendukung 

di sekolah dan lingkungan tempat tinggal siswa. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran matematika seorang guru harus mampu menggunakan pendekatan, 

metode, dan teknik serta strategi tertentu yang tepat atau sesuai agar pembelajaran 

betul-betul efektif dan menyenangkan.  

Banyak siswa masih belum mampu berhitung dengan baik dan benar hal ini 

dikarenakan banyak faktor, antara lain faktor dari guru, siswa, dan lingkungan, 

baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Faktor dari guru dalam 

pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, sehingga anak hanya 

mengenal matematika secara teori,  tidak diimbangi dengan praktik yang 

menguatkan siswa, untuk memahami materi yang dipelajari. Hal itulah yang 

membuat siswa dalam belajar pasif tidak aktif ikut dalam proses pembelajaran di 

mana siswa hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru saja.  
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Menurut Roestiyah (1982 : 69) kelemahan metode ceramah adalah (1) Mudah 

menjadi verbalitas (pengertian kata-kata belaka), (2) Yang visual menjadi rugi, 

yang audiktif lebih besar menerimanya, (3) Bila terlalu lama membosankan, (4) 

Guru menyimpulkan bahwa murid mengerti dan tertarik pada ceramahnya ini 

sukar sekali, (5) Siswa memberi pengertian lain pada ucapan guru, (6) 

Menyebabkan anak-anak pasif, (7) Tidak memberi kesempatan berkembangnya 

“self activity”, “self expression”, dan “self selection”, (8) Murid berkecendrungan 

menghafal.  

 

Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika , karena orang tua siswa kurang perduli dengan 

aktivitas dan hasil belajar siswa di sekolah yang membuat siswa malas mengulang 

pelajaran di rumah dan terkadang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. 

Sehingga aktivitas dan hasil belajar matematika siswa masih rendah.  

 

Proses pembelajaran matematika dikatakan berhasil sebagaimana diamanatkan 

KTSP dan Kurikulum 2013, apabila tingkat ketuntasan 75% siswa telah 

menguasai kompetensi, dengan KKM ≥ 60. Kenyataannya dalam pelajaran 

matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Tanjung Agung belum mampu 

mencapai kriteria pembelajaran tuntas, hal tersebut tampak dari nilai harian siswa 

yang belum mencapai nilai KKM 18 orang (64,29%) dari jumlah seluruh siswa 28 

orang. 

 

Kondisi siswa yang demikian mendorong guru untuk mencari cara baru agar 

pembelajaran matematika lebih baik dan menyenangkan dan tidak menjadi beban 
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yang memberatkan bagi siswa . Untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa, peneliti akan menggunakan metode demontrasi.  

 

Hurairani (2008 : 18 ) dalam kesimpulan penelitiannya, pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan : (1) Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran maupun pratikum. (2) Motivasi dan minat belajar siswa. (3) 

Meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Menurut Sanjaya (2006 : 152) kelebihan metode demontrasi yaitu : (1) Melalui 

metode demonstrasi terjadinya verbalitas akan dapat terhindari, sebab siswa 

disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan, (2) Proses 

pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tak hanya mendengar, tetapi juga 

melihat peristiwa yang terjadi, (3) Dengan cara mengamati secara langsung siswa 

akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. 

Dengan demikian siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran.   

Belajar akan lebih bermakna apabila “anak mengalami” sendiri apa yang 

dipelajarinya, bukan hanya mengetahui secara teori saja. Dengan demikian 

diharapkan siswa tidak hanya mampu mengingat jangka lama juga dapat 

memahami konsep-konsep teori yang di pelajari. 

 

Dari uraian di atas maka akan dilakukan  penelitian tindakan kelas dengan judul : 

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR  SISWA PADA 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN METODE 

DEMONTRASI  DI KELAS IV SD NEGERI TANJUNG AGUNG 

KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka masalah dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Aktivitas belajar siswa rendah 

2. Rendahnya hasil belajar matematika siswa 

3. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah 

4. Metode ceramah yang digunakan guru dalam pembelajaran sangat dominan 

 

C. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut : Apakah penerapan metode demontrasi 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa  pada mata pelajaran 

matematika kelas IV SD Negeri Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1)  mengningkatkan aktivitas pembelajaran matematika siswa dengan metode 

demontrasi. 

2) Meningkatkan hasil belajar matematika dengan metode demonstrasi. 
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E. Manfaat Hasil Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi Siswa 

Memudahkan siswa dalam belajar sehingga mencapai nilai KKM secara 

maksimal, khususnya dalam materi sudut. 

2. Manfaat bagi Guru 

Memperoleh tindakan alternatif metode pembelajaran matematika, sebagai 

pedoman untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi. 

3. Manfaat bagi Sekolah  

a. Memfasilitasi pelajaran matematika baik secara kualitas maupun kuantitas. 

b. Meningkatkan kompetensi lulusan sehingga kredibilitas sekolah  meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


