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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang menentukan untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil 

dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka bersatu dan 

berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tenteram, 

tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, 

bersahabat, tertib dan damai. Aspirasi bangsa yang demikian tidak akan tercapai 

tanpa melalui pendidikan. 

Sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa Indonesia dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani, dan rohani, 

berkepribadian yang mantap, dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003). 

Sekolah sebagai tempat anak didik belajar, dengan harapan dalam belajar 

akan memperoleh hasilbelajar yang baik. Dalam belajar tersebut hasil yang 

dicapai kadang dapat mencapai seperti apa yang diharapkan, tetapi dapat pula 

tidak. Hal ini karena motivasi dan kemampuan daya serap masing- masing siswa 

berbeda dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu 

hasil belajar yang diperoleh siswa diharapkan mencapai ketuntasan baik guru dan 
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siswa harus mengetahui apa-apa saja untuk memperoleh hal tersebut. 

Adapun salah satu yang diharapkan mempunyai hasil belajar yang baik adalah 

pelajaran Matematika. 

Salah satu pelajaran yang penting di Sekolah Dasar adalah Matematika 

dan pelajaran ini nantinya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari- hari, maka 

dari itu pengajarannya sangat perlu kejelian atau kesungguhan agar siswa benar- 

benar menguasai pelajaran Matematika ini. Menurut Paling (dalam Mulyono 

Abdurrahman, 1999: 252) menyatakan bahwa matematika adalah suatu cara untuk 

menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia, menggunakan 

pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang 

menghitung ddan paling penting adalah pemikiran dalam diri mahusia itu sendiri  

dalam melihat dan menggunakan hubungan- hubungan.  

Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan 

fungsi teorisme adalah untuk memudahkan berfikir.Ada juga yang mengatakan 

bahwa matematika hanya perhitungan yang mencakup tambah.kurang, kali, dan 

bagi, tetapi ada pula yang melibatkan topik-topik seperti aritmatika, aljabar, dan 

geometri. 

Matematika sering kali dipahami sebagai rumus-rumus yang sulit 

sehingga banyak siswa yang kurang menyukainya.Matematika merupakan ilmu 

yang mengkaji obyek abstrak dan mengutamakan penalaran deduktif. Sifat ilmu 

matematika yang demikian itu tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi anak-

anak usia Sekolah Dasar yang memperlajarai matematika. 



3 
 

 
 

Secara umum kenyataaan ini dapat dilihat dari hasil rata- rata nilai 

Ulangan Akhir Sekolah Berbasis Nasional (UASBN) khususnya pada mata 

pelajaran Matematika masih memprihatinkan.Oleh karena itu berbagai upaya 

untuk meningkatkan mutu pelajaran Matematika terus dilakukan. Upaya itu antara 

lain penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak sekolah dasar khususnya anak kelas III. Di samping itu faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah dari dalam diri siswa berupa motivasi belajar. 

Salah satu cara untuk meningkatkanhasil belajar matematika yang 

maksimal adalah guru menggunakan media yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan, guru harus dapat memilah media pembelajaran yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak Sekolah Dasar khususnya anak kelas III. Menurut 

Piaget (dalam Dimyati, 2002: 4) menyatakan bahwa anak usia 0 sampai 2 tahun 

berada pada tingkat sensori motor, anak usia 2 sampai 7 tahun berada pada tingkat 

praoperasional, anak usia 7 sampai 11 tahun berada pada tingkat operasional 

konkret dan anak usia usia 11 ke atas berada pada tingkat operasi formal. 

Media adalah pembawa pesan yang berasal dari sumber pesan (yang 

dapat berupa orang atau benda) kepada penerima pesan.Romiszowski (dalam 

Oemar Hamalik, 2003: 202), sedang menurut National Education Association / 

NEA (dalam Arief S. Sadiman, 2009:7)” Media adalah bentuk- bentuk media 

komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya, media 

hendaknya dapat memanipulasi, dapat dilihat, dapat didengar dan dibaca.” 

Penyebab rendahnya kemampuan Matematika khususnya dalam hal 

menghitung penjumlahan dan pengurangan karena dalam penyampaian pelajaran 
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Matematika guru kurang menggunakan media. Siswa sulit memahami konsep 

apalagi pelajaran Matematika, jadi siswa tidak bisa menerima pelajaran apa yang 

telah diberikan oleh gurunya sehingga kemampuan yang dimiliki kurang dari yang 

diharapkan. Penanaman konsep atau pengertian operasi penjumlahan dan 

pengurangan sangat diperlukan media pembelajaran yang tepat. 

Abakus adalah salah satu media pembelajaran matematika yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan konsep atau pengertian nilai tempat suatu bilangan 

(satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan) serta operasi penjumlahan dan pengurangan 

(Ruseffendi, 1997:261.Hal ini didukung dengan hasil penelitian Sugianto (2007), 

bahwa pembelajaran Matematika dengan menggunakan media dekak- dekak dapat 

meningkatkan Motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas III.Dengan 

demikian penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan media 

dekak-dekak dapat dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika di kelas III sehingga dapat meningkatkan Motivasi dan hasil belajar 

siswa. 

Media Abakus ini terbuat dari satu potong papan, beberapa batang kawat 

(sesuai kebutuhan) dan beberapa buah biji (abakus).Adapun fungsi media Abakus 

untuk membantu guru mengajarkan menjelaskan konsep atau pengertian nilai 

tempat suatu bilangan (satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan) serta operasi 

penjumlahan dan pengurangan.Sehingga dengan media Abakus diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika terutama menghitung 

penjumlahan dan pengurangan. 
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Dari paparan di atas agar siswa mempunyai motivasidan hasil belajar 

Matematika dalam hal menghitung penjumlahan dan pengurangan yang baik 

sesuai harapan siswa dan guru salah satunya, dalam  proses penyampaian 

pelajaran melalui media Abakus. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 

mengambil judul penelitian tindakan kelas “Peningkatan Motivasi Dan Hasil 

Belajar Matematika Dengan Media Abakus Pada Siswa Kelas III SDN 02 Karang, 

Karangpandan Tahun 2012/2013.” 

B. Pembatasan Masalah  

Agar permasalahan dalam penelitian ini menjadi jelas dan terarah, maka 

perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 

SDN 02 Karang Kecamatan Karangpandan Tahun 2012/2013. 

2. Upaya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika dengan 

media abakus terutama penjumlahan dan pengurangan kelas III SDN 02 

Karang, Karangpandan Tahun 2012/2013. 

C. Perumusan Masalah 

Masalah merupakan kesulitan yang memerlukan solusi atau pemecahan 

masalah agar tujuan pendidikan yang dikehendaki dapat tercapai. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah media Abakus dapat 

meningkatkan motivasidan hasil belajar matematika dalam hal menghitung 

penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas III SDN 02 karang, 

Karangpandan, tahun 2012/ 2013?”. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang  ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar Matematika 

dalam hal menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan media Abakus pada 

siswa kelas III SDN 02 karang, Karangpandan tahun 2012/ 2013 ? 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa : dapat digunakan sebagai motivasi belajar agar kemampuan 

menghitung penjumlahan dan pengurangan meningkat. 

b. Bagi guru : dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar matematika dengan media Abakus. 

c. Bagi sekolah : dapat dijadikan bahan referensi kepada Kepala Sekolah 

Dasar untuk menambah sarana dan prasarana sehingga mutu pendidikan 

dapat lebih meningkat. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya 

b. Sebagai gambaran dan bahan pengembangan untuk menentukan langkah- 

langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan Motivasi dan hasil 

belajar matematika dalam hal menghitung penjumlahan dan pengurangan. 


