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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan 

mulai jenjang pendidikan dasar. Kolb (1949), mendefinisikan belajar matematika 

sebagai proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh 

siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Pendapat Kolb 

ini intinya menekankan bahwa dalam belajar siswa harus diberi kesempatan 

seluas-luasnya mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dipelajari dan siswa 

harus didorong untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya sehingga 

dapat memperoleh pemahaman yang lebih tinggi dari sebelumnya.Tujuan 

pembelajaran matematika adalah terbentuknya kemampuan bernalar pada diri 

siswa yang tercermin melalui kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan 

memiliki sifat obyektif, jujur, serta disiplin dalam memecahkan suatu 

permasalahan baik dalam bidang matematika, bidang lain, maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Hasil studi yang dilakukan secara intensif oleh Depdiknas menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan mutu pendidikan yang menggembirakan, namun 

masih ada pembelajaran dan pemahaman beberapa siswa pada beberapa mata 

pelajaran (termasuk matematika) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan 

(Depdiknas, 2002). Bagi sebagian  siswa, matematika bukanlah matapelajaran 

yang menyenangkan sehingga dalam proses pembelajaran matematika, terutama 
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di SD harus dibuat semenarik mungkin dan menyajikan cara-cara yang mudah 

dipahami oleh siswa sehingga mereka menyukai matematika. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siswa kelas IV SDN Dukutalit 02 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, diperoleh fakta bahwa masih rendahnya 

pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika terutama dalam menghitung 

perkalian bilangan bulat.Ini dapat diketahui dari minat belajar siswa pada 

pembelajaran matematika rendah, siswa kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, dan siswa tidak berani bertanya pada guru dalam proses 

pembelajaran matematika.  

Hal ini dikarenakan pada pembelajaran ditemukan beberapa faktor yang 

menyebabkan tinggi rendahnya pemahaman siswa di SDN Dukutalit 02 antara 

lain dari pihak siswa :  

a)Kondisi sosio kultur kelas yang kurang kondusif 

b)Sajian materi kurang menantang 

c) Rendahnya minat belajar siswa 

d) Media pembelajaran tidak bervariasi 

e) Tidak ada penguasaan terhadap siswa 

f) Kurangnya peran siswa dalam proses pembelajaran sehingga akan   berdampak 

pada nilai siswa. 

Sedangkan dari pihak guru : 

a) Metode yang digunakan oleh guru lebih ditekankan pada keaktifan guru dan 

bukansiswa. 
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b)Pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang kreatif, lebih banyak mengguna 

metode ceramah 

c)  Guru kurang mengoptimalkan penggunaan media belajar 

 Permasalahan tersebut mengakibatkan siswa kurang antusias dan tertarik 

dengan proses pembelajaran yang akhirnya mempengaruhi pemahaman siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih metode Learning Start 

With A Question untuk meningkatkan pemahaman perkalian bilangan bulat pada 

siswa kelas IV SDN Dukutalit  02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Semester I 

Tahun 2013/ 2014. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian 

lebih efektif, efisien dan terarah. Adapun  hal- hal yang membatasi penelitian ini 

antara lain: 

1. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas IV SDN Dukutalit 02 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2013/ 2014. 

2. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan pemahaman perkalian 

bilangan bulat dalam pembelajaran Matematika. 

3. Metode penelitian ini menggunakan metode Learning Start With A 

Question ( LSQ ).  

 

C. Rumusan Masalah 
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan 

metode pembelajaran Learning Start With A Question dapat meningkatkan 

pemahaman perkalian bilangan bulat dalam pembelajaran Matematika pada siswa 

kelas IV SDN Dukutalit 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

- Untuk meningkatkan kinerja pembelajaran melalui penelitian tindakan 

kelas. 

- Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah. 

Tujuan Khusus 

- Meningkatkan pemahaman perkalian bilangan bulat dalam pembelajaran 

matematika  melalui metode pembelajaran Learning Start With A Question 

di SDN Dukutalit 02. 

- Mendeskripsikan penghitungan perkalian bilangan bulat melalui metode 

pembelajaran Learning Start With A Question  

- Menganalisis dampak penggunaan pembelajaran Learning Start With A 

Question dalam pemahaman perkalian bilangan bulat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Manfaat penelitian ini adalah untuk dapat memberi masukan tentang ada 

tidaknya pengaruh penerapan metode Learning Start With A Question 

terhadap meningkatnya pemahaman perkalian bilangan bulat dalam 

pembelajaran matematika kelas IV SDN Dukutalit 02 Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

- Dapat meningkatkan prestasi belajar. 

- Dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang penyelesaian 

penghitungan perkalian bilangan bulat sampai tuntas dengan 

menggunakan metode LSQ. 

b. Bagi Guru 

- Dapat meningkatkan ketrampilan mengajar. 

- Memperkaya pengalaman dalam menerapkan pelajaran matematika 

melalui perbaikan pembelajaran di kelas. 

- Sebagai ajang latihan penelitian sehingga nantinya dapat terbiasa 

melakukan penulisan karya ilmiah. 

- Dapat memenuhi kompetensi profesional dalam sertifikasi guru 

sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 

c. Bagi Sekolah 

- Mendapat kemajuan karena salah satu gurunya sudah mampu 

malaksanakan PTK. 



6 

 

- Hasil  penelitian dapat dipakai dalam pembelajaran di sekolah. 

- Mendapat referensi Penelitian Tindakan Kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


