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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah sebuah proses dalam meningkatkan kualitas bangsa.

Dimana sebuah bangsa yang ingin sukses dan maju membutuhkan penduduk

yang memiliki pendidikan. Namun demikian perlu dipahami pula bahwa salah

satu komponen pendidikan adalah guru. Untuk mengoptimalkan peran guru

tersebut, peningkatan kualitas guru dalam mengelola pembelajaran yang

bermutu adalah suatu keharusan, supaya pendidikan di Indonesia berhasil

sukses.

Omar Muhammad al-Touny al-Syaebany (1979:399) menyatakan

bahwa  Pendidikan adalah usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup

manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar,

sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai

makhluk sosial, serta hubungan alam sekitar dimana ia hidup. (Sudarno

Shobron:2006:268).

Ki RBS Fudyartanto (2002:151) menyimpulkan bahwa pada

hakikatnya, belajar itu adalah proses penguasaan sesuatu yang dipelajari.

Penguasaan itu dapat berupa memahami (mengerti), merasakan dan dapat

melakukan sesuatu. Dan sebagai hasil belajar adalah penguasaan sejumlah

pengetahuan dan sejumlah ketrampilan baru dan suatu sikap baru ataupun
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memperkuat sesuatu yang telah dikuasai sebelumnya. (Samino dan Saring

Marsudi:2011:21).

Prestasi belajar yang di capai oleh siswa di setiap pembelajaran yang

diberikan guru di harapkan selalu mengalami peningkatan, namun

meningkatnya prestasi siswa dalam belajar, tidak terlepas dari praktek

pembelajaran yang selama ini berlangsung. Banyak faktor yang

mempengaruhi hasil belajar siswa salah satunya kurang kreatifnya guru dalam

menggunakan alat sebagai media pembelajaran yang sederhana, proses

pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa akan menciptakan

pembelajaran yang membosankan bagi siswa. Sehubungan dengan itu ada

sesuatu yang perlu dibenahi dalam praktek pembelajaran khususnya

matematika.

Matematika bagi siswa Sekolah Dasar berguna untuk kepentingan

hidup dalam lingkunganya. Untuk mengembangkan pola pikirnya, dan untuk

mempelajari ilmu-ilmu lebih lanjut. Kegunaan atau manfaat matematika bagi

para siswa SD adalah sesuatu yang jelas yang tidak perlu dipersoalkan lagi,

lebih-lebih pada era pengembangan iptek dewasa ini.

Anak usia SD sedang mengalami perkembangan dalam tingkat

berpikirnya. Ini karena tahap berpikir mereka masih belum formal, malahan

para siswa SD di kelas rendah bukan tidak mungkin sebagian dari mereka

berpikirnya masih berada pada tahapan praoperasional, tahap perkembangan

berpikir anak-anak usia SD belum formal dan relatif masih kongkret.
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Jean piaget, dkk mengatakan bahwa anak tidak bertindak dan berpikir

sama seperti orang dewasa. Lebih-lebih dalam pembelajaran matematika di

Sekolah Dasar, sesuatu yang abstrak dapat saja dipandang sederhana menurut

kita yang sudah formal, namun dapat saja menjadi sesuatu yang sulit

dimengerti oleh anak yang belum formal. Oleh karena itu tugas utama guru

adalah mendorong anak mengembangkan kemampuan berpikir sesuai dengan

perkembangan intelektual anak.(Ariyanto:2011:3)

Selama ini pembelajaran dalam kelas hanya bersumber pada guru dan

buku, seolah-seolah hanya buku dan gurulah yang dianggap sebagai sumber

belajar. Sebenarnya sumber belajar sangatlah luas bisa meliputi manusia,

bahan, alat, teknik, dan lingkungan belajar. Peserta didik yang berada pada

sekolah dasar khususnya kelas rendah dalam proses pembelajaran masih

bergantung kepada obyek-obyek kongkret di sekitarnya. Pembelajaran yang

cocok bagi siswa SD kelas rendah, perlu menggunakan peristiwa atau benda-

benda yang dilihatnya.

Salah satu sumber belajar yang di gunakan pada penelitian ini, dalam

membelajarkan matematika menggunakan  alat bantu  media berupa benda-

benda kongkrit seperti buku, pensil, meja, kursi, kelereng, kerikil, daun,

ranting, permen gambar dsb. Berbicara mengenai pembelajaran matematika di

SD banyaklah kekurangan yang terjadi, mengakibatkan hasil pembelajaran

matematika yang dikelola menjadi kurang maksimal, Ini terjadi pada waktu

peneliti mengadakan ulangan matematika operasi penjumlahan dan

pengurangan pada siswa kelas 1. Dari 9 siswa, hanya 2 siswa yang mampu
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mengerjakan, sehingga kriteria ketuntasan minimum yang telah dibuat oleh

guru (65), masih terdapat 7 siswa yang belum bisa mencapainya, dari hasil

nilai harian rata-rata kelas hanya mencapai 59 ,8.

Mengacu pada uraian diatas peneliti akan mengadakan penelitian

dengan menggunakan bantuan benda-benda kongkrit. yang pada mulanya guru

menyampaikan materi secara abstrak atau tanpa menggunakan bantuan benda-

benda kongkrit, kemudian peneliti akan mencoba dengan menggunakan  alat

bantu seperti buku, pensil, meja, kursi, kerikil, daun, ranting , dsb dalam

membelajarkan siswa tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga

siswa dapat mengalami secara nyata dalam menghitung operasi penjumlahan

dan pengurangan. Bantuan benda-benda kongkrit tersebut  akan membuat

siswa lebih mudah menangkap materi ajar yang diberikan oleh guru. Dengan

penggunaan bantuan benda-benda kongkret tersebut peneliti berharap dapat

meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam proses belajar mengajar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah dengan bantuan benda-benda kongkrit dapat meningkatkan

kemampuan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada mata pelajaran

matematika siswa kelas 1 SD Negeri 2 Gatak  kecamatan Ngawen?”
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, tujuan

penelitian ini adalah:

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam operasi penjumlahan dan

pengurangan pada mata pelajaran matematika dengan bantuan benda-benda

kongkrit siswa kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 2 Gatak kecamatan Ngawen

tahun ajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1.   Bagi Siswa :

a. Mampu meningkatkan  siswa dalam mengoperasionalkan penjumlahan

dan pengurangan pada mata pelajaran matematika.

b.   Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi

siswa dalam mengikuti mata pelajaran matematika.

c. Alat bantu lebih mudah dicari saat pembelajaran, dengan benda-benda

konkrit yang ada di sekitar sekolah.

2. Bagi Guru :

a. Guru memperoleh pengetahuan tentang penggunaan benda-benda

kongkrit dapat meningkatkan kemampuan siswa.

b.  Sebagai bahan masukan guru dalam memilih alternatif pembelajaran

      yang dilakukan.

c. Guru mendapat masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam

pembelajaran.
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 3.   Bagi Sekolah :

a. Sekolah dapat memanfaatkan benda-benda di sekitar sekolah tanpa

menggunakan biaya yang tinggi.

b. Meningkatkan mutu sekolah melalui perbaikan proses pembelajaran


