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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan itu sangat penting. Pendidikan adalah salah satu faktor 

yang dapat memajukan sebuah bangsa. Adapun ciri suatu bangsa yang 

memiliki pendidikan yang baik adalah bangsa yang mempunyai kualitas 

pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan out put yang baik pula. Oleh 

karena itu untuk menghasilkan out put  yang baik, maka harus melalui 

proses yang bertahap. Adapun proses yang dimaksud adalah proses 

belajar. M. Joko Susilo (2006: 22) mengemukakan  bahwa:  

“Belajar adalah tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 
Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 
Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses 
belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu 
yang ada di lingkungan sekitar”.  
 
Dengan demikian, berdasarkan pendapat mengenai pengertian 

belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agar terjadi proses belajar 

atau terjadi perubahan tingkah laku yang dialami siswa dalam kelas, maka 

perlu adanya suatu perencanaan pembelajaran yang memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka guru harus menciptakan 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang variatif guna menarik minat belajar siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. 
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Selanjutnya berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan 

oleh peneliti, ternyata terdapat fakta bahwa minat belajar terhadap 

pelajaran matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Tanjungrejo masih 

sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari hasil prosentase siswa di SD 

Negeri 3 Tanjungrejo yang tidak memperhatikan pelajaran pelajaran 

sebanyak (42,86%), sedikit siswa yang bertanya (14,28%), sedikit siswa 

yang mau mengerjakan soal ke depan kelas (9,52%), dan prosentase siswa 

yang menanggapi pekerjaan siswa lain (4,76%), siswa yang aktif dalam 

kelas (9,52%) serta siswa yang pasif atau tidak aktif sama sekali (19,05%). 

Selain permasalahan di atas, terdapat pula permasalahan lain yang 

disebabkan oleh faktor guru. Guru kelas IV SD Negeri 3 Tanjungrejo 

masih menggunakan pembelajaran yang klasikal atau konvensional dan 

pembelajarannya cenderung lebih banyak menggunakan metode ceramah 

ketika di kelas. Berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukan inovasi dari 

guru dalam hal penggunaan metode yang menarik. Dengan adanya variasi 

metode yang digunakan pada proses pembelajaran, maka secara otomatis 

akan dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat 

belajar matematika siswa adalah menggunakan model pembelajaran aktif, 

yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran jarimatika. Alasan 

peneliti memilih metode jarimatika adalah karena metode ini mudah 

dipahami dan dipraktikkan oleh siswa. Gerakan jari-jari tangan pada 

metode jarimatika akan membuat siswa lebih berminat untuk belajar 
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berhitung pada pembelajaran matematika.  Selain itu, bagi guru metode ini 

sangat mudah untuk diterapkan di kelas.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Proses pembelajaran pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu 

untuk membelajarkan sesuatu yakni ilmu kepada siswa agar mereka 

mampu memiliki kemampuan yang ingin dicapai. Namun, kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak kendala atau hambatan-

hambatan yang dihadapi. Hal tersebut juga terjadi di SD Negeri 3 

Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan khususnya pada 

siswa kelas IV untuk mata pelajaran matematika.  

Berdasarkan hasil observasi, ternyata proses kegiatan belajar 

mengajar untuk mata pelajaran matematika kelas IV di SD Negeri 3 

Tanjungrejo sangat monoton dan didominasi oleh ceramah guru sehingga 

mereka terlihat jenuh, ramai sendiri saat mengikuti pelajaran, siswa pasif, 

tidak berani bertanya dsb. 

Oleh karena itu, hal tersebut secara otomatis akan sangat 

berpengaruh terhadap minat belajar siswa di kelas khususnya pada minat 

belajar matematika yang masih rendah. Padahal, sebenarnya mata 

pelajaran matematika itu mengasyikkan dan juga menantang.  

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka hal itu 

merujuk pada diperlukannya suatu metode pembelajaran yang baru agar 

dapat merangsang dan menumbuhkan semangat siswa untuk belajar 
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khususnya dalam rangka meningkatkan minat belajar matematika siswa di 

kelas.   

 

C. Pembatasan Masalah 

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian agar dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan serta sesuai dengan tujuan peneliti, maka 

diperlukan adanya suatu pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode pembelajaran jarimatika. 

2. Adapun minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa 

antusias siswa dalam belajar, keaktifan siswa dalam mengeluarkan 

pendapat, siswa dapat memberi tanggapan dari guru atau siswa lain, 

siswa selalu mengerjakan tugas dengan baik, dan siswa selalu 

menanyakan hal yang dianggap belum jelas kepada guru dalam proses 

pembelajaran. 

3. Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SD Negeri 3 

Tanjungrejo. 

4. Subjek penelitian adalah guru kelas IV dan seluruh siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Tanjungrejo. 

5. Pembelajaran yang dijadikan penelitian adalah pada pembelajaran 

matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Tanjungrejo.  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian tindakan kelas ini yakni sebagai berikut. 

“Apakah metode pembelajaran jarimatika dapat meningkatkan minat 

belajar matematika siswa kelas IV di SD Negeri 3 Tanjungrejo Kecamatan 

Wirosari Kabupaten Grobogan?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah untuk meningkatkan minat belajar matematika 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten 

Grobogan melalui penerapan metode jarimatika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian 

ini dapat mempunyai manfaat penelitian yakni sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bisa 

digunakan sebagai sumber pengetahuan dalam dunia pendidikan 

mengenai metode pembelajaran jarimatika yang dapat 

meningkatkan minat belajar matematika di sekolah dasar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika yang disampaikan oleh guru melalui metode 

jarimatika. 

2) Meningkatkan konsentrasi dan antusiasme siswa dengan 

menggunakan metode jarimatika dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. 

3) Meningkatkan prestasi belajar matematika dengan 

menggunakan metode jaimatika. 

b. Bagi Guru  

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman 

langsung bagi guru, karena terlibat secara penuh terhadap 

penerapan metode pembelajaran jarimatika. 

2) Mengetahui tingkat perkembangan pemahaman matematika 

siswa yang dilihat dari minat belajar siswa melalui 

penerapan metode jarimatika. 

3) Memberikan keterampilan guru dalam usaha bimbingan 

atau perbaikan mengenai cara belajar siswa, cara mengajar, 

penggunaan metode pembelajaran, serta mengurangi 

hambatan atau kendala belajar yang dihadapi oleh siswa 

dengan menggunakan metode jarimatika pada pembelajaran 

matematika.  
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c. Bagi Sekolah  

1) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah dan 

perbaikan pada proses pembelajarannya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang secara otomatis 

juga sekaligus akan meningkatkan kualitas sekolah itu 

sendiri dengan diterapkannnya metode pembelajaran 

jarimatika di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


