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BAB  I                                                                                                         

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran yang menjadi momok bagi 

sebagian besar siswa. Sukar dicerna, sulit dipahami, rumit dipelajari, dan 

sangat membosankan. Belajarnya harus mati-matian, pada gilirannya siswa 

menjadi takut dan benci dengan matematika. Sehingga hal ini berdampak pada 

hasil belajar matematika yang rendah.  

Untuk itulah, sebagai guru yang baik harus mampu mengubah 

paradigma tersebut. Bahwa matematika itu mudah, dan belajar matematika itu 

menyenangkan. Seorang guru harus mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. Suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dapat tercipta apabila guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dan media pembelajaran  yang relevan dengan 

materi yang diajarkan. Dengan variasi metode, dan penggunaan media 

pembelajaran yang relevan, siswa akan tertarik mempelajari matematika, 

mencoba dan membuktikan sendiri, sehingga akan memperkuat kemampuan 

kognitifnya dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Selain itu, seorang guru juga harus mampu memahami karakteristik 

siswa. dimana setiap individu atau siswa memiliki kecepatan berfikir dalam 

menerima materi yang sangat bervariasi. Seorang guru perlu memahami pola 

berfikir siswa Sekolah Dasar yaitu dari hal yang bersifat kongkrit menuju hal 

yang bersifat abstrak. Untuk itulah guru perlu berfikir dan membuat jembatan 
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yang dapat menghubungkan antara hal yang konkrit ke hal yang abstrak. Salah 

satunya adalah guru menanamkan konsep materi dengan menggunakan alat 

peraga. Sehingga materi pelajaran mudah diterima siswa secara nyata atau 

kongkrit.  

Namun, kenyataannya di lapangan kadang guru kurang mampu 

memahami karakteristik siswa. Dimana hampir disemua konsep materi 

disampaikan berdasarkan kemampuan berfikir guru, padahal pola berfikir 

siswa sangat berbeda jauh. Hal ini mengakibatkan siswa menjadi kesulitan 

dalam menangkap konsep materi yang diajarkan, sehingga berdampak pada 

rendahnya hasil belajar Matematika.  

Hasil observasi terhadap pembelajaran Matematika di SD Negeri 01 

Werdi tempat peneliti akan melakukan Penelitiaan Tindakan Kelas (PTK), 

guru belum memanfaatkan alat peraga dalam pembelajaran Matematika. 

Selain itu interaksi yang terjadi hanya satu arah, sehingga siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran dan berakibat hasil belajar matematika siswa cenderung 

kurang optimal. Hal ini ditunjukan dari 29 siswa kelas IV, ada sebanyak 15 

siswa yang nilainya belum memenuhi KKM ( ≥63) atau sebanyak 51,72 % 

dari jumlah siswa.  Jadi, setengah dari jumlah siswa kelas IV belum mencapai 

ketuntasan belajar pada mata pelajaran Matematika atau hasil belajar 

Matematikanya rendah. 

Dari permasalahan tersebut dapat diketahuai bahwa permasalahan 

yang paling mendasar adalah kurangnya pemanfaatan alat peraga dalam 

penyampaian konsep materi sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 
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memahami konsep yang diajarkan serta aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran cenderung pasif. Padahal pada dasarnya pola berfikir siswa SD 

dimulai dari yang kongkrit menuju yang abstrak. Sehingga dalam 

menanamkan konsep diharapkan guru mampu memanfaatkan alat peraga yang 

relevan dengan materi yang diajarkan, Dengan demikian dapat membantu 

siswa berfikir secara kongkrit dan mampu menerima konsep materi dengan 

baik.  

Manik-manik ajaib merupakan alat peraga matematika untuk 

pembelajaran proses perhitungan bilangan bulat dengan pendekatan 

himpunan. Dengan manik-manik ajaib diharapkan akan membantu siswa 

dalam memahami konsep materi bilangan bulat dengan optimal. Selain itu 

juga dapat menciptakan pembelajaran metematika yang aktif dan 

menyenangkan karena siswa dapat belajar metematika sambil bermain.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti terdorong mengadakan 

penelitian tentang: “Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan 

Menggunakan Alat Peraga Manik-Manik Ajaib pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri 01 Werdi Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Tahun 

Ajaran 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa 

masalah yang diidentifikasi sebagai berikut: 
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1. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika masih kurang 

maksimal dikarenakan siswa masih belum aktif dalam mengikuti 

pelajaran. 

2. Kurangnya aktivitas siswa, siswa cenderung pasif, tidak berani 

mengungkapkan pendapat atau pertanyaan, dan motivasi siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran Matematika rendah, sehingga siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep karena guru belum 

menggunakan alat peraga untuk memaksimalkan penyampaian materi. 

3. Suasana pembelajaran kurang menarik dan menyenangkan.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi penafsiran judul penelitian, maka penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal 

berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Werdi. 

2. Permasalahan difokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan alat peraga manik-

manik ajaib.  

  

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah seperti diuraikan 

di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah 

penggunaan alat peraga manik-manik ajaib dapat meningkatkan hasil belajar 
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matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Werdi Kecamatan Wonokerto 

Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2011/2012? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 

penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang 

diteliti. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: ”Untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar Matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga manik-manik ajaib pada siswa kelas IV SD Negeri 

01 Werdi Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 

2011/2012”. 

 

F. Manfaat Penelitian             

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang terkait dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat yang 

diharapkan antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada peningkatan hasil belajar Matematika 

siswa melalui penggunaan alat peraga manik-manik ajaib. Secara khusus, 

penelitian ini memberikan kontribusi kepada alat peraga matematika yaitu  
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berupa menambah variasi alat peraga dalam menanamkan konsep materi 

pada siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian bagi guru, antara lain: 

1) Memberikan informasi dan masukan dalam usaha meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa menggunakan alat peraga manik-

manik ajaib. 

2) Membuka wawasan guru akan keberagaman media pembelajaran. 

3) Meningkatkan rasa percaya diri pada guru saat melakukan proses 

pembelajaran. 

4) Mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran Matematika 

yang menarik dan menyenangkan bagi siswa.  

b. Manfaat penelitian bagi siswa, antara lain: 

1) Siswa dapat meningkatkan nilai hasil belajar matematika melalui 

penggunaan alat peraga manik-manik ajaib. 

2) Menarik minat belajar siswa dalam pembelajaran Matematika. 

3) Meningkatkan keberanian dan konsentrasi siswa dalam 

pembelajaran Matematika. 

c. Manfaat bagi sekolah, antara lain: 

1) Memberikan ide yang baik bagi sekolah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika. 

2) Bentuk inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan guna 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah terkait. 
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d. Manfaat bagi peneliti, antara lain: 

Dapat meningkatkan kemampuan profesional khususnya dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan alat 

peraga manik-manik ajaib pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Werdi 

Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 

2011/2012”. 

 

 

 


