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BAB I.   PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

 

Matematika merupakan ilmu dasar yang memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Objek 

matematika adalah benda pikiran yang sifatnya abstrak dan tidak dapat 

diamati dengan pancainda. Secara singkat dapat dikatakan bahwa matematika 

berkenaan dengan ide-ide/konsep-konsep abstrak yang tersusun secara 

hirarkis dan penalarannya dedukatif. Hal yang demikian tentu akan 

membawa akibat pada terjadinya proses pembelajaran matematika. Sehingga 

banya usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, 

salah satu nya adalah dengan menyempurnakan kurikulum yang ada. 

Kurikulum yang berlaku sekarang ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

terutama yang terkait dengan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) (Departemen Pendidikan Sosial, dalam Dasim dkk). Pada 
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KTSP diharapkan agar pendidik dapat menimbulkan minat belajar yang kuat 

bagi siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas para pendidik 

melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengadakan 

kegiatan-kegiatan penataran-penataran pendidikan seperti program 

penyetaraan sarjana, program penyetaraan diploma dan lain sebagainya. Hal 

tersebut dilakukan guna membekali para pendidik dengan pengetahuan dan 

keterampilan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. 

 

Namun, bagi siswa sekolah dasar belajar matematika masih dipandang 

sebagai hal yang menakutkan dalam suatu pembelajaran. Itu dikarenakan 

dalam suatu pembelajaran matematika selalu berkecimpung pada sesuatu 

yang abstrak. Menurut Dienes (dalam NA. Suprawoto: 2010) menyatakan 

bahwa setiap konsep atau prinsip matematika dapat dimengerti secara 

sempurna hanya jika pertama-tama disajikan kepada peserta didik dalam 

bentuk-bentuk kongkret. Dengan demikian, dikatakan bahwa pentingnya 

memanipulasi obyek-obyek/alat dalam pembelajaran. Pada dasarnya, 

perkembangan intelektual anak-anak sekolah dasar termasuk dalam tahap 

operasional kongkret, sebab berfikir logiknya didasarkan atas manipulasi 

fisik dari obyek-obyek. Sehingga, penggunaan media (termasuk alat peraga) 

dalam pembelajaran matematika di SD memang diperlukan, karena sesuai 

dengan cara berfikir anak. Untuk itu diharapkan dengan model alat 

peraga/praktik matematika dapat mempermudah pemahaman matematika dan 
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meningkatakan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, serta 

menumbuhkan citra matematika sebagai mata pelajaran yang menyenangkan. 

 

Menurut BSQP Kompetensi Dasar Matematika kelas 1 untuk semester 1 pada 

mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan membilang angka 

memerlukan keterampilan khusus. Untuk itu diperlukan suatu alat bantu 

sebagai pendekatan pembelajaran. Menurut Estiningsih (dalam Ari, 2009) 

menyatakan bahwa alat peraga merupakan media pembelajaran yang 

mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Kartu 

bilangan merupakan salah satu alat peraga yang murah dan dekat dengan 

lingkungan sehari-hari. Seperti yang diketahu bahwa salah satu kompetensi 

dasar yang harus dimiliki siswa kelas 1 SD adalah mengenal dan 

menggunakan bilangan dalam pemecahan masalah. Hasil belajar 

diperlihatkan oleh kemampuan siswa membilang dan menghitung secara urut, 

menyebutkan banyak benda, membandingkan dua kumpulan benda melalui 

istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak, mengurutkan bilangan 

dari terkecil hingga terbesar, dan membilang loncat (Depdiknas, 2003 dalam 

Anonim (2004). 

 

Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, khususnya di SD Negeri 1 

Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat masih kurang bermakna. Hal 

tersebut didasari pada hasil prapenbelitian di sekolah tersebut, bahwa secara 

keseluruhan kemampuan siswa kelas 1 pada pokok bahasan membilang 

angka masih sangat rendah yang disebabkan karena kurangnya perhatian dari 

orang tua siswa. 
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Padahal secara umum siswa di SD Negeri 1 Keteguhan Kecamatan teluk 

Betung Barat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu mengikuti 

pembelajaran di kelas dengan sangat aktif. Namun, bila diadakan ujian 

tertulis banyak siswa yang lupa dengan materi yang telah diajarkan sehingga 

mereka memperoleh hasil akhir yang kurang memuaskan. Hal ini, 

dikarenakan siswa hanya menghafalkan materi yang dipelajari bukan 

memahami materi tersebut. 

 

Peneliti mengemukakan alasan pemilihan judul sebagai berikut. Penelitian 

tindakan kelas dilaksanakan pada mata pelajaran matematika khususnya pada 

pokok bahasan membilang angka. Karena peneliti telah mengajar di SD 

Negeri 1 Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Barat maka peneliti dengan 

cepat dapat mengetahui hambatan dan keberhasilan siswa pada proses belajar 

mengajar. Peneliti tindakan kelas ini dilaksanakan karena adanya prestasi 

belajar matematika pada pokok bahasan membilang angka yang rendah pada 

siswa kelas 1 SD Negeri 1 Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Barat yang 

ditunjukkan oleh rendahnya hasil belajar siswa yang hanya 60. Bila 

dibandingkan dengan pembelajaran lain yang nilai rata-rata lebih besar. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh pendekatan, strategi, model, atau metode yang 

diterapkan oleh pendidik kurang sesuai, juga kemampuan guru serta sarana 

pembelajaran yang meliputi media, alat peraga, dan buku pegangan siswa 

yang terbatas, atau sebab lain yang tidak diketahu. Adapun peneliti memilih 

lokasi di sekolah ini karena peneli bertugas sebagai guru kelas 1 di Sekolah 

Dasar Negeri 1 Keteguhan Kecamatan Teluk Bentuk Barat. Kemungkinan 

hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh siswa akan dapat diketahui 
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dengan jelas, sehingga penelitian akan berjalan dengan lancar. Pada dasarnya 

proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi yang dilakukan antara 

guru dan siswa. Sehingga, komunikasi dijadikan sebagai komunikator antara 

siswa dengan siswa dan guru sebagai fasilisator. Namun, proses komunikasi 

tidak selalu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya metode pembelajaran 

atau alat peraga yang baik dan efektif serta sesuai di dalam pembelajaran. 

Sehingga diharapkan komunikasi dapat dijadikan sebagai alat kontrol untuk 

melakukan perbaikan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Nilai pelajaran matematika siswa kelas I semester 1 Tahun Pelajaran         

2010-2011, diperoleh bahwa dari 40 siswa hanya 15 siswa saja yang 

memperoleh nilai tertinggi. Sedangkan 25 siswa lainnya mendapatkan nilai 

dibawah KKm yaitu 65 dengan rincian rentang nilai 40 – 50 sebanyak 15 

siswa dengan criteria rendah dan rentang nilai 50 – 60 sebanyak 10 siswa 

dengan criteria sedang. 

 

Berdasarkan hasil telaah dan refleksi dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, peneliti menemukan beberapa masalah yang ditemui pada saat 

proses pembelajaran yang menyebabkan materi pelajaran tidak dapat diterima 

siswa secara maksimal yaitu : 

1. Pembelajaran matematika yang hanya menjelaskan konsep-konsep dan 

rumus-rumus  saja tanpa disertai dengan praktek atau demonstrasi dengan 

menggunakan alat peraga yang membuat matematika dirasakan sebagai 
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pelajaran yang membosankan dan sulit untuk difahami dan tidak 

mempunyai fokus penarik perhatian siswa. 

2. Kurangnya penggunaan alat peraga dan tidak variatifnya metode 

pembelajaran yang diterapkan membuat siswa tidak aktif dalam proses 

pembelajaran. 

3. Rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika  pada kelas 

1 SD Negeri 1Keteguhan. 

4. Kurangnya fasilitas belajar siswa. 

5.  Hasil belajar siswa yang masih rendah. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

adalah rendahnya hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika. 

 

Adapun permasalahan yang diajukan adalah bagaimana upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan 

tematik melalui alat peraga kartu bilangan pada siswa kelas I SD Negeri 1 

Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung Tahun 2011? 

 

Dengan demikian judul penelitian ini adalah Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Tematik 

Melalui Alat Peraga Pada Siswa Kelas I SD Negeri 1 Keteguhan Kecamatan 

Teluk Betung Barat. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar dalam mata pelajaran matematika siswa kelas I SD 

Negeri 1 Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat menggunakan alat 

peraga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.  Bagi siswa, (a) sebagai sarana dalam mempermudah pemahaman terhadap 

pelajaran matematika yang merupakan bagian dari proses pembelajaran 

dengan tematik; (b) dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar; (c) 

dapat memberikan pengalaman kepada siswa dalam belajar dengan 

menggunakan alat peraga kartu bilangan. 

2.  Bagi guru, sebagai tindakan alternatif untuk mempermudah guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran matematika khususnya pada pokok 

bahasan membilang angka. 

3. Bagi sekolah, sebagai (a) pembantu terciptanya sekolah yang 

melaksanakan pembelajaran matematika yang bermakna dan efisien; (b) 

membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan meningkatkan 

reputasi sekolah. 
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1.6   Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan sesuai dengan rumusan masalah  

maka, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1.   Penelitian dilaksanakan di kelas I di SD Negeri I Keteguhan Kecamatan 

Teluk Betung Barat. 

2. Penelitian dilakukan pada mata pelajaran matematika tahun pelajaran 

2010-2011. 

 

 

 

 

 


