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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengajaran matematika di sekolah dasar sangat penting tujuannya adalah 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung sebagai alat 

dalam kegiatan sehari-hari dan menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat 

dialihgunakan melalui kegiatan matematika. 

Sampai sekarang masih banyak terdengar keluhan bahwa mata pelajaran 

matematika membosankan, tidak menarik bahkan penuh misteri. Hal ini 

disebabkan pelajaran matematika dirasakan sukar dan nampaknya tidak ada 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini dimungkinkan karena mereka baru 

pertama belajar mengenai konsep dan simbol-simbol dalam bilangan. Kenyataan 

ini adalah suatu persepsi yang negatif terhadap matematika.  

Disamping hal tersebut kita masih dapat bersyukur karena ada juga siswa 

yang sangat menikmati keasyikan bermain dengan matematika, mengagumi 

keindahan kaidah-kaidah matematika dan keteraturannya sehingga mereka merasa 

tertantang untuk memecahkan berbagai bentuk soal matematika. Kedua persepsi 

itu pasti ada dalam setiap jenjang pendidikan baik ditingkat pendidikan dasar 

sampai jenjang pendidikan tinggi.  

Pada pembelajaran berhitung siswa kurang aktif baik untuk mengajukan 

pertanyaan, mengutarakan idenya, maupun mengerjakan soal- soal latihan. Siswa 

belum menunjukkan kreativitasnya untuk melakukan percobaan- percobaan yang 

dapat meningkatkan pemahaman konsep. Selain itu siswa terlihat tidak memiliki 
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kemandirian. Hal ini tercermin dari sedikitnya siswa yang mengerjakan tugas 

rumah dan berdasarkan hasil pra tes ternyata menunjukkan bahwa proses belajar 

matematika belum berhasil.  

Di lapangan banyak guru yang menerapkan pembelajaran konvensional. 

Pada prosesnya guru menerangkan materi dengan metode ceramah, siswa 

mendengarkan kemudian mencatat hal yang dianggap penting. Sumber utama 

pada proses ini adalah penjelasan guru. Siswa hanya pasif mendengarkan uraian 

materi, menerima dan “menelaah” begitu saja ilmu atau informasi dari guru. Hal 

ini tentu berakibat informasi yang didapat kurang begitu melekat dan membekas 

pada diri siswa. Dengan langkah ini juga siswa cepat merasa bosan, jika perasaan 

ini terus bertambah tentu akan berdampak buruk bagi siswa misalnya minat siswa 

untuk belajar matematika akan turun dampak selanjutnya prestasi siswa akan 

turun.  

Salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang konvensional. 

Sejalan dengan hal tersebut maka guru dituntut agar mampu menyiasati dan 

mencermati keadaan tersebut dengan menerapkan metode pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan materi yang disampaikan.  

Pembelajaran matematika di sekolah merupakan masalah jika konsep-

konsep dasar diterima siswa secara salah, maka sangat sukar untuk memperbaiki 

kembali. Kalau siswa  bersikap terbuka masih ada harapan untuk 

memperbaikinya. Namun jika siswa hanya bersikap pasif, tidak pernah memberi 

umpan balik dalam bentuk pertanyaan atau tidak aktif menjawab pertanyaan guru 
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maka kesalahan itu akan di bawa terus sampai pada suatu saat dia menyadari 

bahwa konsep yang mereka miliki adalah keliru.   

Untuk itulah sudah saatnya diadakan pe mbaharuan, inovasi ataupun gerakan 

perubahan kearah pencapaian tujuan pendidikan di atas. Pembelajaran matematika 

hendaknya menggunakan metode yang bervariasi guna mengoptimalkan potensi 

siswa. Upaya -upaya guru dalam mengatur dan memberdayakan berbagai var iabel 

pembelajaran merupakan bagian penting dalam keberhasilan siswa mencapai 

tujuan yang direncanakan. Karena itu pemilihan metode dalam pembelajaran guna 

tercapainya iklim pembelajaran aktif yang bermakna adalah tuntutan yang mesti 

dipenuhi oleh para gur u.  

Pembelajaran matematika hendaknya menggunakan metode yang bervariasi 

guna mengoptimalkan potensi siswa. Upaya-upaya guru dalam mengatur dan 

memberdayakan berbagai variabel pembelajaran merupakan bagian penting dalam 

keberhasilan siswa mencapai tujuan yang direncanakan. Karena itu pemilihan 

metode dalam pembelajaran guna tercapainya iklim pembelajaran aktif yang 

bermakna adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh para guru. Dengan melihat 

permasalahan di atas, maka perlu diupayakan suatu strategi pembelajaran dengan 

melakukan tindakan yang dapat melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah 

pembelajaran dengan metode drill/latihan.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di lapangan, masalah yang 

muncul pada siswa kelas IV SDN 2 Kacangan yang berhubungan dengan 

kemampuan berhitung pecahan masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan 
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dengan 9 siswa yang  masih kurang mampu bahkan belum mampu dalam 

menghitung pecahan dari 14 siswa kelas IV .  

Penerapan metode drill bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar 

siswa. Dengan kata lain, penelitian tindakan kelas ini harus menyangkut upaya 

guru dalam bentuk proses pembelajaran. Dalam penelitian ini ingin dikaji tentang 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Berhitung Pecahan Melalui Metode Drill 

pada Siswa Kelas IV Semester 2 SDN 2 Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

B. Identifikasi Masalah  

Setelah memperhatikan uraian keadaan diatas, dapat diidentifikasikan 

bahwa masalah yang ditemukan saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan berhitung siswa kelas IV SDN 2 Kacangan masih tergolong 

rendah. 

2. Guru masih banyak menerapkan pembelajaran konvensional  pada prosesnya 

guru menerangkan materi dengan metode ceramah, siswa mendengarkan 

karena sumber informasi hanya berasal dari penjelasan guru sehingga siswa 

cepat merasa bosan.  

C. Pembatasan Masalah  

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus peneliti membatasi 

masalah pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika kelas IV Semester 2 di SDN 2 Kacangan 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013.  
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2. Kemampuan berhitung pecahan pada siswa kelas IV Semester 2 di SDN 2 

Kacangan Kecamatan Andong  Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013 melalui metode drill. 

3. Tempat pelaksanaan penelitian di SDN 2 Kacangan Kecamatan Andong 

Kabupaten Boyolali. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah metode drill dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung pecahan pada siswa kelas IV SDN 2 

Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/ 2013 ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV SDN 2 

Kacangan.  

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui apakah metode drill dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung pecahan pada siswa kelas IV SDN 2 Kacangan Kecamatan Andong 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013,  ya atau tida k.  
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F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkaitan yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, utamanya pada 

peningkatan pemahaman konsep pecahan siswa melalui penerapan metode 

drill. Salah satu teknik pengujian pelajaran untuk memenuhi tuntutan tersebut 

ialah teknik latihan/drill. Selain itu penelitian ini memperkaya proses 

pembelajaran matematika , yaitu melalui metode drill dengan umpan balik 

dengan setting kelas.  

Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya 

mementingkan prosesnya, karena dalam pembelajaran KBK (Kurikulum 

berbasis kompetensi) disarankan untuk menggunakan paradigma belajar yang 

menunjuk pada proses untuk mencapai hasil.  

2. Manfaat Praktis 

Pada dataran praktis, penelitian memberikan masukan kepada guru dan 

calon guru juga kepada siswa.  

a. Bagi guru 

Metode drill dengan umpan balik ini digunakan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang aktif dan kreatif.  
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b. Bagi siswa  

Penggunaan metode drill dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa dalam bidang matematika.  

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti dalam 

menerapkan ilmu-ilmu selama kuliah di dalam keadaan nyata dunia 

pendidikan. 

 


