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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan 

suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  

kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (Sisdiknas dalam Jumali, dkk, 2004: 21). 

Proses pendidikan  yang diselenggarakan secara formal di sekolah dimulai 

dari pendidikan formal  yang paling dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) 

tidak lepas dari kegiatan  belajar yang merupakan salah satu kegiatan pokok 

dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pendidikan sebagai kegiatan 

pembelajaran telah dilakukan seusia manusia itu sendiri sebagai pelaku 

pendidikan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

ditunjang  oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu 

terapan dan  ilmu pengetahuan dasar secara seimbang. Salah satu usaha untuk 

meningkatkan  penguasaan pengetahuan dasar adalah dengan meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa pada mata pelajaran matematika.  

Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antar 

bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian persoalan 

mengenai bilangan (pusat pembinaan dan pengembangan bahasa: 2001). 

Tujuan umum pembelajaran matematika adalah agar anak mengetahui 

dasar-dasar pembelajaran berhitung / matematika, sehingga pada saatnya nanti 
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anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan 

selanjutnya yang lebih komplek. Sedangkan tujuan khusus tujuan pembelajaran 

matematika di SD agar anak dapat  berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui 

pengamatan terhadap benda-benda kongkrit, gambar-gambar atau angka-angaka 

yang terdapat di sekitar anak.  

Bidang studi matematika yang diajarkan di SD mencakup tiga cabang, 

yaitu aritmetika, aljabar dan geometri. Menurut Dali S. Naga (2007:1), aritmatika 

atau berhitung adalah cabang matematika yang berkenaan dengan sifat hubungan 

bilangan-bilangan nyata dengan perhitungan terutama menyangkut penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. Secara singkat aritmetika atau berhitung 

adalah pengetahuan tentang bilangan. 

Dalam konteks yang aplikatif, proses belajar - mengajar merupakan inti 

dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru dan siswa pemegang 

peranan penting. Usman (2000: 4) menyatakan bahwa proses belajar - mengajar 

merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 

siswa merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar 

Suryosubroto (2007: 19) menyatakan bahwa proses belajar-mengajar 

meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran. 
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Telah menjadi pendapat umum, bahwa matematika adalah mata pelajaran 

yang sulit dipelajari, seperti yang dikemukakan oleh Tiro (2006:78) “Pengajaran 

tanpa dikaitkan dengan ilmu lain bisa mengakibatkan siswa merasa dan 

mengganggap matematika sebagai pelajaran yang kering, tidak menarik dan 

membosankan”. Penanaman konsep matematika perlu diberikan pada anak sedini 

mungkin dalam pendidikan formal, mengingat pentingnya matematika dalam 

kehidupan sehari-hari, karena hampir semua cabang ilmu pengetahuan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi menggunakan matematika didalam 

pelajarannya. 

Setiap teori matematika harus memperhitungkan kekuatan matematika, 

yaitu aplikasinya kedalam ilmu lain terutama sain (IPA) dan keindahan 

matematika, matematika bukanlah untuk keperluan dirinya sendiri, tapi 

bermanfaat untuk sebagian besar ilmu lain. Dengan kata lain matematika 

mempunyai peranan yang sangat esensial untuk ilmu lain terutama sain dan 

teknologi (Hudoyo, 2008: 74). 

Oleh sebab itu salah satu cara untuk mengenalkan matematika adalah 

dengan jalan peran serta aktif guru untuk menumbuhkan kesadaran dan 

membangkitkan minat serta memiliki sikap kreatif dan inovatif kepada siswa. 

Guru SD merupakan guru kelas, bukannya guru mata pelajaran. Oleh karena itu 

seorang guru dituntut untuk menguasai seluruh mata pelajaran yang diajarkan di 

SD. Selain penguasaan materi dan metode mengajar seorang guru juga 

memerlukan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan murid dalam proses 

belajar-mengajar. 
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Pemahaman akan pengertian dan pandangan guru terhadap metode 

mengajar akan mempengaruhi peranan dan aktifitas siswa dalam belajar. 

Sebaliknya, aktifitas guru dalam mengajar serta aktifitas siswa dalam belajar 

sangat bergantung pula pada pemahaman guru terhadap metode mengajar. 

Mengajar bukan sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan 

mengandung makna yang lebih luas dan kompleks yaitu terjadinya komunikasi 

dan interakasi antara siswa dengan guru. 

Guru SD memerlukan suatu metode yang efisien dan efektif yang dapat 

diterapkan di Sekolah Dasar.  Metode yang digunakan oleh guru adalah salah satu 

kunci pokok di dalam keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

anak. Pemilihan metode yang akan digunakan harus relevan dengan tujuan 

penguasaan konsep, transisi dan lambang dengan berbagai variasi materi, media 

dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. 

Kurangnya motivasi belajar siswa teridentifikasi  pada saat proses kegiatan 

belajar mengajar dilakukan. Banyak siswa yang sibuk berbecara dengan temannya 

sehingga menganggu konsentrasi siswa lain, pada saat guru memberikan 

pertanyaan  tidak ada siswa mampu menjawab dengan benar, apa bila guru 

bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi, siswa tidak berani 

mengungkapkan, pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan masih 

sangat kurang.  

Motivasi belajar siswa sangat berhubungan erat dengan perasaan atau 

pengalaman emosioal, sehingga upaya guru untuk memotivasi siswanya dapat 

dilakukan dengan cara menimbulkan rasa puas atau rasa telah mencapai 
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keberhasilan pada diri siswa. Peningkatan motivasi belajar matematika siswa ini 

dilakukan melalui penggunaan model pembelajaran tematik. Hal ini dikarenakan 

model pembelajaran tematik selalu menggunakan masalah sehari-hari, sehingga 

diharapkan siswa dapat memahami keguanaan dana kaitan matematika dalam 

kehidupannya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa 

Permasalahan yang di hadapi oleh guru Kelas III SD Negeri 2 Glintang 

Tahun Ajaran 2011/2012 adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa pada 

materi nilai lambing bilangan pada kelompok angka puluhan / ratusan ribu. Hasil 

belajar matematika siswa kelas III tersebut masih jauh di bawah KKM yaitu 6,0.  

Berdasarkan kondisi ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ”Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Operasi Hitung Bilangan 

Melalui Model Pembelajaran Tematik Siswa Kelas III Semester I SDN 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada tersebut, tidak semua diteliti 

karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki oleh peneliti, maka 

dalam penelitian ini dibatasi dan hanya difokuskan pada permasalahan 

Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Operasi Hitung Bilangan Melalui 

Model Pembelajaran Tematik Siswa Kelas III Semester I SDN 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka permasalahan  yang akan dicari jawabannya melalui 

penelitian ini adalah : 

Apakah motivasi belajar matematika operasi hitung bilangan dapat meningkat 

melalui model pembelajaran tematik siswa kelas III semester 1 SDN 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika Siswa Kelas III SDN di 

Kecamatan Sambi Boyolali  

2. Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika operasi hitung bilangan 

melalui model pembelajaran tematik siswa Kelas III Semester I SDN 2 

Glintang Kecamatan Sambi Boyolali 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara umum 
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Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran Matematika, utamanya pada peningkatan 

Motivasi Belajar Matematika Operasi Hitung Bilangan Melalui Model 

Pembelajaran Tematik Siswa Kelas III Semester I SDN 2 Glintang 

Kecamatan Sambi Boyolali 

b. Secara khusus 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada strategi pembelajaran 

matematika  berupa pergeseran dari pembelajaran yang mementingkan 

hasil ke pembelajaran yang juga mementingkan prosesnya, karena dalam 

pembelajaran diharapkan untuk menggunakan paradigma belajar yang 

menunjukkan pada proses untuk mencapai hasil. 

2.  Manfaat Praktis 

a.  Bagi siswa adalah dengan meningkatnya motivasi siswa dalam belajar 

maka akan mudah memecahkan masalah yang berdampak pada 

meningkatnya prestasi belajar dan besar kemungkinan tujuan pembelajaran 

matematika  juga akan tercapai.  

b.  Bagi guru adalah dapat menambah pengalaman dan keahlian dalam 

melakukan pembelajaran matematika yang lebih efektif dan efisien.  

 


