
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah. 

 

Program Pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan  semakin terlihat nyata 

dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang mendukung 

perkembangan budaya dan kehidupan manusia sejak masa lalu, masa kini dan 

masa yang akan datang.Oleh karena itu wajar apabila pada materi pembelajaran 

disekolah melalui mata pelajaran matematika melekat pada berbagai pembelajaran 

yang lainnya. 

 

Kebutuhan akan alat bantu pembelajaran,terutama pada mata pelajaran 

matematika sangat dibutuhkan bahkan guru mampu membimbing siswa dalam 

cara penggunaannya,Kenyataan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran Matematika relatif rendah sehingga sangat jarang ditemukan siswa 

yang mampu memperoleh nilai yang memuaskan. 

 

Guru sebagai pendidik harus mempersiapkan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan cara berpikir siswa agar menjadi lebih kritis dan kreatif. Cara guru 

menciptakan kondisi dan suasana di kelas berpengaruh pada reaksi yang 

ditampilkan siswa dalam kegiatan pembelajaran.Apabila guru berhasil meciptakan 

suasana yang membuat siswa termotivasi dan lebih aktif dalam belajar, 

kemungkinan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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Seorang guru harus mampu memilih media pembelajaran yang tepat, yang dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Begitu juga dengan 

metode pembelajaran yang akan digunakan seperti diskusi, kerja kelompok 

demontraswi,secara bersambung, akan membuat siswa tertantang dalam belajar.  

Seorang guru harus bisa mengayomi anak didik nya selagi dapat mengarah kepada 

hal-hal yang positif. 

 

Berdasarkan pengamatan awal prestasi belajar pada siswa kelas IV di 

SDNegeriSukaraja masih belum mencapai KKM (daftar yang terdapat pada 

tebel1.1berikut ). 

 

Tabel.1.1 Prestasi belajar matematika siswa kelas IV Semester II SD Negeri 

Sukaraja Tahun Pelajaran :2013-2014 

No 
Jumlah 

Siswa 

Prestasi Hasil belajar 

Tinggi Rendah KKM Nilai 

1 10 - v 60 30 

2 14 - v 60 40 

3 1 v - 60 60 

4 5 v - 60 80 

Jumlah 30 6 24 - - 

Sumber :Tes awal kegiatan Mahasiswa, Belajar matematika siswa kelas IV 

Semester II SD Negeri  Sukaraja Tahun Pelajaran :  2013-2014 

 

Dari Tabel.1.1. di atas, terlihat bahwa belajar matematika pada siswa kelas IV 

hasil belajarmatematika masih belum mencapai KKM ± 70 %. 

Rata-rata kelas 5,0 siswa kurang menguasai teknik menindentifikasi sifat-sifat 

operasi hitung,Siswa pada dasarnya dalam Menindentifikasi sifat-sifat operasi 

hitung sering lupa dan tidak dapat membedakan  antara komulatif (pertukaran), 

asosiatif (pengelompokan) dan distributif (penyebaran), sehingga hasilnya sering 

salah.  
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas peneliti ingin menanamkan konsep. 

Rendahnya nilai Matematika pada siswa kelas IV SDNegeriSukaraja Rajabasa 

Lampung SelatanTahun Pelajaran 2013-2014 dalam pembelajaran disebabkan 

karena proses pembelajaran selama ini Kurang menggunakan metode 

pembelajaran yang benar mengaktifkan anak, sehingga siswa sulit untuk 

memahami materi dalam pelajaran Matematika. 

 

Proses pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV  yang dilakukan oleh guru 

SDNegeriSukaraja Rajabasa sampai saat ini menggunakan kelompok 

pembelajaran yang berpusat pada guru semata, yaitu guru menjelaskan materi 

pelajaran di depan kelas, memberikan contoh soal, memberikan soal- soal latihan, 

dan diakhiri dengan memberikan Pekerjaan Rumah (PR). Pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, kegiatan hanya didominasi oleh guru dan siswa yaitu 

mencatat materi pelajaran, hanya siswa tertentu saja yang aktif mengerjakan soal 

latihan. Sehingga sebagian besar siswa lainnya bersifat pasif.  Sebaiknya 

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mengutamakan keaktifan 

belajar siswa karena dengan adanya aktivitas maka pembelajaran akan berlansung 

dengan baik. Berbagai upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan belajar siswa diantaranya adalah dengan memperbaiki proses 

pembelajaran  yang harus diarahkan pada keaktifan belajar siswa. Dalam 

memperbaiki proses pembelajaran ini peran guru sangat penting, oleh karena itu 

guru diharapkan mampu mencari Metode pembelajaran yang tepat agar prestasi 

belajar meningkat. Cara belajar terbaik adalah secaraaktif sehingga siswa dapat 

menguasai materi dan menyerap  bahan pelajaran secara bermakna yang 



4 

mengutamakan pengertian dari pada hafalan. Jadi, siswa bukan sekedar mengetahui 

namun ia harus mengalami apa yang dipelajarinya.  Tugas seorang guru adalah 

membantu siswa dalam proses pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan dan menerapkan ide atau gagasan sendiri dalam belajar.  

Dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna dan siswa tidak merasa 

kesulitan untuk menerapkan hasil Pembelajaran Matematika ke dalam situasi 

kehidupan nyata.Strategi pembelajaran Matematika yang berorientasi pada realitas 

kehidupan nyata yaitu dengen meningkatkan aktifitas belajar siswa.Hal ini 

bertujuan agar siswa dapat melakukan eksperimen terhadap konsep dasar 

Pembelajaran Matematika yang terwujud dalam bentuk kegiatan siswa yaitu 

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke 

siswa.Berdasarkan uraian di atas, rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

Matematika pada siswa kelas IV SDNegeriSukaraja Rajabasa,karena Kuranggnya 

penggunaan metode pembelajaran kurang tepat. 

Peningkatan aktivitas dan prestasi belajar matematika dengan metode demontrasi 

pada siswa kelas IV SD Negeri Sukaraja Rajabasa Lampung Selatan. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah. 

Indentifikasi masalah adalah : Kegiatan yang dilakukan untuk menemukan 

masalah nyata yang terjadi,dari kegiatan indentifikasi yang dilakukan guru akan 

menghasilkan daftar masalah yang terjadi di kelas,masalah yang ditemukan dari 

proses  indentifikasi sering kali masih bersifat samar-samar atau kabur,masalah 

yang kabur perlu diperjelas agar dapat diuji  
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Faktor penyebabnya dan dimungkinkan untuk menemui cara 

mengatasinya,misalnya : 

1. Masih Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika  

2. Masih Terbatas buku pebelajaran Matematika yang dimiliki siswa  

3.Rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran. 

4.Rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan Alat  pembelajaran. 

5. Rendahnya tingkat Profesionalitas guru dalam mengajar di Kelas IV 

SDNegeriSukaraja 

6. Masih Rendahnya Penguasaan guru terhadap materi ajar yang belum dikuasai 

pada mata pelajaran Matematika. 

 

1.3.  Pembatasan Masalah. 

Penelitian ini dibatasi pada masalah ranah kognitif yaitu mengukur penguasaan 

atau pengetahuan siswa terhadap mata pelajaran Matematika.ranah afektif yaitu 

perilaku siswa misalnya dalam aktivitas dan ketekunan dalam belajar serta 

tanggung jawab, sedangkan ranah psikomotor yaitu keterampilan dalam 

menggunakan alat peraga. 

 

1.4.  Rumusan Masalah. 

Berdasarkan pembetasan masalah di atas, permasalahan ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat peningkatan aktivitassiswa dalam belajar matematika Pokok 

bahasan: mengindentifikasi sifat-sifat operasi hitung dengan metode 



6 

demontrasi pada siswa kelas IV SD Negeri Sukaraja Rajabasa Lampung 

Selatan ? 

2.Apakah terdapatpeningkatan prestasi belajar matematika Pokok bahasan: 

mengindentifikasi sifat-sifat operasi hitung dengan metode demontrasi pada 

siswa kelas IV SD Negeri Sukaraja Rajabasa Lampung Selatan ? 

 

1.5.  Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dalam pokok   bahasan operasi hitung bilangan. 

2. Mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dalam pokok   bahasan operasi hitung bilangan. 

   

1.6. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan kinerja pembelajaran 

dikelas ,meningkatkan relevansi pendidikan,meningkatkan mutu hasil pendidikan 

dan meningkatkan  efesiensi  pengelolaan pendidikan disekolah.Penelitian 

tindakan kelas (PTK)  mempunyai manfaat baik bagi sekolah ,bagi Guru maupun 

bagi siswa. 

Manfaat bagi Sekolah: Akan menumbuhkan inofasi baru,memacu tumbuhnya 

semangat kalaborasi antar komponen pendidikan di sekolah. 

berbagai strategi tehnik pembelajaran dapat dihasilkan dari sekolah.untuk 

disebarkan kesekolah lain. 
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Manfaat bagi guru: Akan meningkatkan rasa percaya diri serta meningkatkan 

profesionalisme ,tumbuhnya hubungan kolegal yang sehat,rasa saling 

membutuhkan dan bekerjasama yang kondusif untuk memajukan sekolah. 

Manfaat bagi siswa: Penelitian Tindakan Kelas (PTK) akan memberikan 

pengaruh bagi peningkatan hasil belajar mereka. 

Dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih berperan aktif dalam 

belajar, membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar, juga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa agar menjadi lebih baik. 

Penerapan pembelajaran dengan peningkatan aktivitas dan prestasi  belajar 

matematika dengan metode demontrasipada siswa Kelas IV SD Negeri 

SukarajaRajabasa Lampung Selatan,dalam usaha untuk memberikan peluang 

kepada siswa untuk belajar lebih aktif dan kreatif. 

 

1.7.  Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1  Objek Penelitian 

Peningkatan aktivitas dan prestasi belajar matematika dengan metode demontrasi 

pada siswa kelas IV SD Negeri Sukaraja Rajabasa Lampung Selatan 

Tahun Pelajaran  2013-2014  

 

1.7.2  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 30 orang 

siswa, pada siswa kelas IV SDNegeriSukaraja Rajabasa lampung selatan Tahun 

Pelajaran 2013-2014. 


