
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak siswa di 

sekolah memandang matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. 

Padahal matematika merupakan mata pelajaran yang banyak berguna dalam 

kehidupan dan merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam 

Ujian Nasional (UN). Ini berarti matematika merupakan sarana berpikir logis 

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

matematika perlu diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di sekolah.  

Apabila ada siswa menunjukkan minat belajar yang rendah maka tugas 

guru dan orang tua untuk meningkatkan minat tersebut. Jika guru 

mengabaikan minat belajar siswa maka akan mengakibatkan ketidak 

berhasilan dalam proses pembelajaran matematika. Guru sebagai tenaga 

pengajar di kelas hendaknya berusaha sedapat mungkin untuk membangkitkan 

minat belajar pada siswanya dengan berbagai cara,misalnya dengan 

memperkenalkan kepada siswa berbagai kegiatan belajar, seperti bermain 

sambil belajar matematika, menggunakan alat peraga yang menarik atau 

memanipulasi alat peraga, menggunakan bermacam-macam metode 

pembelajaran pada saaat mengajar matematika, atau mengaitkan pembelajaran 

matematika dengan dunia siswa. 



Kemampuan otak tiap orang berbeda-beda dalam berhitung teorinya 

sederhana, apabila kita tidak belajar berhitung maka jangan berharap otak kita 

akan memiliki kemampuan berhitung yang baik, dan apabila kita belajar 

sistem berhitung yang cepat dan tepat maka otak kita akan memiliki 

kemampuan berhitung yang cepat dan tepat. Banyak siswa yang kurang dalam 

kemampuan berhitung dan guru dijadikan sebagai tumpuan permasalahan. 

Guru dianggap tidak mampu mengajar atau menyalahkan kurikulum sekolah 

yang diajarkan kepada siswa, tetapi seharusnya salahkan diri mereka sendiri. 

Siswa memerlukan ilmu, maka kewajiban siswa harus belajar untuk 

mendapatkan ilmu tersebut. Tugas bapak/ibu guru hanya membimbing agar 

siswa lebih terarah dalam mempelajari suatu ilmu. 

Dalam peningkatan kemampuan berhitung siswa pada pembelajaran 

Matematika bukan hanya peran guru yang dibutuhkan tetapi siswa sendirilah 

yang dituntut peran aktif dalam proses belajar mengajar. Salah satu hal yang 

penting dimiliki oleh siswa dalam meningkatkan kemampuan berhitungnya 

adalah penguasaan bahan pelajaran. Siswa yang kurang menguasai bahan 

pelajaran akan mempunyai kemampuan berhitung yang lebih rendah bila 

dibandingkan dengan siswa yang lebih mengusai bahan pelajaran. 

Bagi seorang guru istilah kesulitan belajar berhitung tampaknya lebih 

tepat digunakan karena banyak faktor yang menjadi penyebab siswa 

memperoleh hasil belajar berhitung yang rendah. Ada siswa yang tidak 

memahami konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian 

tetapi mencoba menghafal penyelesaian soal-soal yang berkenaan dengan 



berbagai konsep tertentu. Siswa semacam itu akan melakukan banyak 

kekeliruan jika lupa dengan yang dihafalkannya.  

Kemampuan menghitung sebaiknya diberikan kepada siswa setelah 

siswa memahami konsepnya. Meskipun demikian, jika ada siswa yang 

menghafal perhitungan tanpa penguasaan konsep hendaknya tidak dihalangi 

karena penguasaan konsep terkait dengan perkembangan nalar atau kognitif.  

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dalam pembelajaran Matematika di 

kelas IV SDN Kayen 03 kemampuan berhitung siswa tergolong rendah, siswa 

masih malas dan belum mampu untuk memahami materi yang diajarkan. 

Siswa merasa kesulitan karena selama ini guru di kelas IV masih 

menggunakan pembelajaran ceramah dan tugas. Saat pembelajaran aktivitas 

siswa cenderung tidak memperhatikan materi yang diajarkan, misalnya 

mengobrol, mencoret-mencoret buku, melamun, saat guru memberikan tugas 

siswa kurang sungguh-sungguh mengerjakan, dan saat tanya jawab dalam 

materi menghitung bilangan siswa banyak yang salah menjawab.  Jika dilihat 

dari hasil ulangan harian sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 30 siswa hanya 

23% (7 siswa) yang sudah memenuhi KKM, sedangkan 77% (23 siswa), 

belum memenuhi KKM.  

Dari masalah-masalah tersebut solusi alternatifnya adalah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan strategi 

Card Sort Bervariasi, karena strategi Card Sort Bervariasi lebih melibatkan  

siswa  dalam  kegiatan  belajar  yang  aktif,  siswa  diharapkan mempunyai 



motivasi belajar yang lebih tinggi dan terus meningkat. Sehingga siswa  dapat  

belajar  dengan  lebih  mandiri,  berfikir kritis  dan  kreatif  dalam 

menyelesaikan  tugas  yang  diberikan. Dengan  munculnya  motivasi  intrinsic 

siswa merasa bangga menumbuhkan percaya diri karena dapat pekerjaannya  

dengan  baik,  siswa  akan  lebih  senang  dan  akan  dorongan  untuk  selalu  

mengingat  materi  pelajaran  yang  telah  disampaikan.  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas pada siswa kelas IV SD Negeri Kayen 03 dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Berhitung Matematika Melalui Penerapan 

Strategi Card Sort Bervariasi Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Kayen 03 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Diperlukan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini agar 

terhindar dari perbedaan pemikiran. Pembatasan masalah tersebut dapat 

disebutkan sebagai berikut : 

1) Pembelajaran Matematika di kelas IV SDN Kayen 03 Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 

2) Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Card Sort Bervariasi. 

3) Aspek yang akan ditingkatkan adalah kemampuan berhitung. 

 

 

 



C. Rumusan Masalah 

“Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran Card Sort 

Bervariasi dapat meningkatkan kemampuan berhitung Matematika pada siswa 

kelas IV SD Negeri Kayen 03 Tahun Pelajaran 2012/2013?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Khusus 

“Untuk meningkatkan kemampuan berhitung Matematika melalui 

penerapan strategi pembelajaran Card Sort Bervariasi pada siswa kelas IV 

SDN Kayen 03 Tahun Pelajaran 2012/ 2013”. 

2. Tujuan Umum 

a) Peningkatan kemampuan belajar siswa. 

b) Peningkatan wawasan guru mengenai pelaksanaan pembelajaran 

melalui strategi aktif dan inovatif. 

c) Meningkatkan kreatifitas siswa. 

d) Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu: 

1) Manfaat bagi Siswa 

Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan kemampuan berhitung 

dan prestasi dalam pembelajaran Matematika. 



2) Manfaat bagi Guru 

a. Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan pengalaman 

bagi para guru utamanya dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

sebagai upaya perbaikan pembelajaran. 

b. Dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas yang lebih lanjut sebagai upaya melakukan perbaikan 

pembelajaran.  

3) Manfaat bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah dalam rangka 

peningkatan prestasi dan mutu lulusan. 

b. Dapat memotivasi pimpinan sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas bagi para guru sebagai upaya melakukan 

perbaikan pembelajaran. Ini berarti bahwa sekolah yang gurunya 

mengadakan PTK akan berkembang menjadi sekolah yang berkualitas. 

 


