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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika di SD mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Tujuan pengajaran matematika adalah untuk : 1. Menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan bilangan sebagai alat 

dalam kehidupan sehari – hari) 2. Menumbuhkan siswa, yang dapat dialihgunakan 

melalui kegiatan matematika 3. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika 

sebagai bekal belajar lebih lanjut di SMP 4. Membentuk sikap logis,kritis, cermat, 

kreatif dan disiplin (Debdikbud, 1994). 

Dengan demikian tujuan  pembelajaran tujuan pembelajaran matematika 

tersebut tidak hanya dimaksudkan agar  siswa terampil melakukan operasi 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, tetapi juga untuk 

mengusahakan agar siswa mampu mengusahakan ketrampilan tersebut untuk 

menyelesaikan masalah (problem solving). Pembelajaran soal cerita (word/story 

problem)dapat digunakan sebagai wahana untuk melatih siswa SD dalam 

menyelesaikan masalah Berdasarkan pengamatan awal di beberapa SD di 

kabupaten Klaten menunjukkan bahwa murid-murid SD di kelas rendah 

mempunyai kesulitan dalam mempelajari soal cerita, walaupun murid – murid 

sudah dijelaskan berulangkali ternyata masih banyak yang belum dapat 

mengerjakan dengan benar. Kesulitan yang dihadapi oleh murid dalam 
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mengerjakan soal cerita tersebut di duga disebabkan beberapa faktor. Pertama, 

ada kemungkinan strategi/metode pembelajaran yang digunakan guru belum 

tepat. Kedua, dari faktor murid, bahwa murid di SD kelas rendah masih belum 

dapat berfikir abstrak sehingga apabila diajarkan soal cerita murid akan 

mengalami kesulitan. Hal ini berkaitan dengan tingkat perkembangan kognitif 

murid. Anak pada usia itu masih berada pada tingkat operasional kongkret. Ini 

berarti anak pada usia SD masih belum dapat berfikir abstrak. Oleh karena itu, 

dalam mengajarkan builangan misalnya, guru harus menggunakan benda – benda 

kongkret. Sebagai contoh untuk mengajarkan 2 + 3, dapat dilakukan dengan 

menggunakan media batu atau kelereng atau media lainnya yang dapat diamati 

secara langsung. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa untuk 

mengajarkan hal-hal yang bersifat abstrak kepada siswa  diperlukan adanya 

media pembelajaran secara kongkret sebelum anak mampu berfikir abstrak.  

Untuk mengatasi kesulitan murid dalam mengerjakan soal cerita, diperlukan 

adanya upaya guru dalam menggunakan metode mengajar dan media 

pembelajaran yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan murid dalam belajar 

sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaannya. Guru dituntut menggunakan 

metode yang bervariasi tidak hanya ceramah saja, tetapi juga metode – metode 

lainnya seperti metode pembelajaran yang lebih menekankan pada pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Selain itu guru juga dituntut untuk 

menggunakan metode pembelajaran yang kongkrit.  
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Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

soal cerita adalah dengan menggunakan bahan manipulatif. Bahan manipulatif 

adalah perangkat pembelajaran yang berupa benda fisik yang dapat dimanipulasi 

yang dapat memodelkan dan memperagakan konsep serta proses matematika. 

Melalui bahan manipulatif tersebut siswa diharapkan dapat belajar sambil 

bermain sehingga anak dapat berfikir secara aktif belajar dengan aktifitas yang 

menyenangkan. Walaupun secara teoritis metode pembelajaran dan penggunaan 

media tersebut dalam pembelajaran matematika dapat membantu meningkatkan 

kualitas pembelajaran soal cerita. 

Banyak orang berpendapat bahwa ilmu matematika merupakan cabang 

ilmu yang sulit dipelajari. Untuk mempelajarinya diperlukan kemauan, minat dan 

kecerdasan tertentu. Ketiga factor tersebut sangat mempengaruhi proses belajar 

matematika, disamping factor-faktor lain misalnya peranan dari guru, sekolah dan 

keadaan orang tua. 

Oleh karena itu minat mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar 

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka 

siswa tersebut tidak akan belajar dengan sebaik – baiknya, sebab tidak ada daya 

tarik baginya. Sedangkan bila bahan pelajaran itu menarik minat siswa, maka ia 

akan mudah dipelajari dan disimpan karena adanya minat sehingga menambah 

kegiatan belajar. 

Fungsi minat dalam belajar lebih besar sehingga motivating force yaitu 

sebagai kekuatan yang mendorongsiswa untuk belajar. Siswa yang berminat 
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kepada pelajaran akan tampak tyerdorong terus untuk tekun belajar, berbeda 

dengaqn siswa yang sikapnya hanya menerima pelajaran. Mereka hanya tergerak 

untuk mau belajar tetapi sulit untuk terus tekun karena tidak ada pendorongnya. 

Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil yang baik dalam belajar seorang siswa 

harus mempunyai minat terhadap pelajaran sehingga akan mendorong ia untuk 

terus belajar. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menun jukkan bahwa 

dalam proses pembelajaran matematika di SD N 2 Taskombang rendahnya minat 

belajar siswa disebabkan karena menganggap mata pelajaran matematika 

merupakan mata pelajaran yang sulit. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil 

observasi awal  yang telah dilakukan dari 25 orang siswa tersebut, hanya 12 anak 

yang selalu mengerjakan PR (52%), 4 orang yang mau bertanya jika mengalami 

kesulitan (16%), 10 anak yang selalu mengerjakan soal ulangan/  latihan dengan 

tidak mencontek pekerjaan teman (40%), 8 anak yang berani dan mau maju 

kedepan menyelesaikan soal yang diberikan guru (32%). Rendahnya minat 

tersebut menyebabkan nilai hasil pembelajaran siswa menjadi rendah. Nilai hasil 

pembelajaran siswa hanya ada 9 siswa yang memiliki nilai diatas  KKM 6,5 atau 

sekitar 36%. 

Hal  tersebut diatas merupakan kejadian yang terjadi dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas III di SDN 2 Taskombang Manisrenggo. 

Berdasarkan hasil observasi awal dengan guru yang dilakukan pada pembelajaran 

matematika bahwa dinyatakan bahwa model pembelajaran yang diterapkan guru 
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masih menjelaskan materi di depan kelas, sehingga siswa kurang berminat 

mengikuti kegiatan pembelajaran, merasa bosan dan penggunaan alat peraga 

pendukung kegiatan pembelajaran  tidak digunakan untuk membuat siswa 

berminat mengikuti kegiatan pembelajaran dan digunakan siswa untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti  tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang peningkatan minat siswa dan hasil pembelajaran 

matematika dengan penggunaan bahan manipulatif pada materi pecahan pada 

siswa kelas III di SDN 2 Taskombang semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

 

B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah dengan penggunaan bahan 

manipulatif dapat meningkatkan minat dan hasil pembelajaran soal cerita 

matematika kelas III di SDN 2 Taskombang?” 

Peningkatan minat dan hasil dalam penelitian ini diamati dari indikator 

sebagai berikut : 

a. Peningkatan minat diamati dari indikator : 

1) Mengerjakan PR/Tugas  

2) Bertanya jika mengalami kesulitan 

3) Mengerjakan sendiri saat diberikan soal (Tidak mencontek)  

4) Berani maju kedepan mengerjakan soal  
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b. Hasil belajar : 

Nilai pembelajaran matematika  siswa yang berada diatas nilai KKM 

yang telah ditetapkan  sebesar 6,5. 

 

C.Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan minat dan hasil pembelajaran soal cerita matematika di 

SDN 2 Taskombang  Tahun Pelajaran 2012/2013.   

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk meningkatkan minat pembelajaran soal cerita matematika di SDN 2 

Taskombang  Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan bahan 

manipulatif. 

2) Untuk meningkatkan hasil pembelajaran soal cerita matematika di SDN 2 

Taskombang  Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan bahan 

manipulatif 
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D.Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi Siswa 

Dengan penggunaan bahan manipulatif diharapkan hasil pembelajaran siswa 

dalam mengerjakan soal cerita mata pelajaran matematika dapat meningkat dan 

mempermudah siswa mencerna soal cerita serta menuangkannya ke dalam kalimat 

matematika untuk menjawab soal. 

b. Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru akan lebih kreatif dan 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan siswa, sehingga 

siswa akan meningkat minat dan hasil pembelajaran mata pelajaran 

matematikanya. 

c. Bagi Sekolah 

PenelitianTindakan Kelas (PTK) ini, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

sekolah untuk memfasilitasi guru/tenaga pendidik untuk menyiapkan berbagai 

bahan/alat pendukung untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

 

 


