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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  Bab IV Pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya, Pasal 11 Ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan pendidikan di daerah menjadi semakin besar. Lahirnya kedua 

undang-undang tersebut menandai sistem baru dalam penyelenggaraan 

pendidikan dari sistem yang cenderung sentralistik menjadi lebih 

desentralistik. 

Matematika sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan sekolah, 

diharapkan dapat memberi sumbangan dalam mencerdaskan siswa dengan 

jalan mengembangkan kemampuan berfikir kuantitatif dan berfikir logis. 

Standar kompetensi mata pelajaran matematika SD pada KTSP terdiri dari 4 

aspek, yaitu: bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, dan statistika. 
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Kecakapan atau kemahiran yang diharapkan adalah mencakup pemahaman 

konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan masalah. 

Keterampilan berhitung merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika bahkan sebelum disebut matematika, pembelajaran 

ini dinamakan pelajaran berhitung. Keterampilan berhitung dibutuhkan setiap 

aspek kehidupan sehari-harinya. Selama ini pelajaran matematika masih 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit dipelajari serta gurunya kebanyakan 

tidak menyenangkan, membosankan, menakutkan dan sebagainya. Anggapan 

ini menyebabkan mereka semakin takut untuk belajar matematika. Sikap ini 

mengakibatkan prestasi belajar matematika menjadi rendah, akibat lebih lanjut 

mereka semakin tidak suka terhadap matematika, maka prestasi 

belajarmatematika akan semakin rendah. 

SDN Trangkil 03 merupakan salah satu institusi pendidikan yang 

mengajarkan matematika sebagai salah satu bahan ajar yang sangat penting 

untuk diberikan kepada siswa. Pembelajaran matematika di SDN Trangkil 03 

ini menemukan permasalahan yang muncul terkait dengan pembelajaran 

matematika. Hal ini terlihat dari hasil observasi selama penulis mengajar di 

SDN Trangkil 03 sampai sekarang.  

Pembelajaran matematika yang ideal adalah guru mampu menarik 

perhatian siswa dengan strategi yang inovatif sehingga siswa mampu 

mengaktualisasikan diri mengenai berbagai macam soal dan mampu 

menjawabnya dengan benar. Sedangkan pembelajaran matematika di kelas V 

SDN Trangkil 03 masih didominasi guru. Guru memberikan materi dengan 
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metode ceramah. Pada akhir penyampaian materi guru memberikan 

pertanyaan siswa tentang kepahaman siswa, sebagian besar siswa tidak 

menjawab. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

namun siswa diam. Kemudian guru melanjutkan dengan memberikan soal 

latihan kepada siswa dan siswa dimintai untuk mengerjakan. 

Siswa kurang aktif dalam belajar matematika. Mereka merasa bahwa 

matematika itu sulit, hal ini terbukti saat siswa mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru. Mereka sangat lama dalam mengerjakan soal terutama dalam 

hal berhitung, bahkan beberapa siswa tidak mengerjakan soal-soal tersebut 

sehingga guru menegurnya.Jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian 

besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 20 siswa hanya 20% (4 siswa) yang sudah 

memenuhi KKM, sedangkan 80% (16 siswa), belum memenuhi KKM.  

Berdasarkan pengamatan pada anak siswa kelas V SDN 03 terdapat 

keterampilan berhitung siswa masih kurang mampu dalam berhitung. Hasil 

refleksi di atas penulis mencoba mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan strategi Problem based learning. Strateg Problem based learning 

adalah strategisuatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara 

berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 
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 Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berfikir 

tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah, termasuk didalamnya belajar 

bagaimana belajar. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah 

menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan 

dan dialog. 

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas pada siswa kelas V SD Negeri Trangkil 03 dengan 

judul “Peningkatan Keterampilan Berhitung  Matematika Melalui Strategi 

Pembelajaran Problem Based Learning Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Trangkil 03 Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, waktu serta dana maka 

penelitian ini dibatasi hanya pada: 

1. Pembelajaran Matematika di kelas V SDN  Trangkil 03 Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Problem based learning. 

3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah keterampilan berhitung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak penulis 

teliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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“Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran Problem based 

learningdapat meningkatkan keterampilan berhitung Matematika pada siswa 

kelas V SD Negeri Trangkil 03 Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Peningkatan kemampuan belajar siswa. 

b. Peningkatan wawasan guru mengenai pelaksanaan pembelajaran 

melalui strategi aktif dan inovatif. 

c. Meningkatkan kreatifitas siswa. 

d. Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus 

“Untuk meningkatkan keterampilan berhitung Matematika melalui 

penerapan strategi pembelajaran Problem Based Learning pada siswa 

kelas V SDN Trangkil 03 Tahun Pelajaran 2013/ 2014”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu: 

1) Manfaat bagi Siswa 

Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan keterampilan berhitung 

dan prestasi dalam pembelajaran Matematika. 

2) Manfaat bagi Guru 
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Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan pengalaman bagi 

para guru utamanya dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas sebagai 

upaya perbaikan pembelajaran. 

 

3) Manfaat bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah dalam rangka 

peningkatan prestasi dan mutu lulusan. 

b. Dapat memotivasi pimpinan sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas bagi para guru sebagai upaya melakukan 

perbaikan pembelajaran. Ini berarti bahwa sekolah yang gurunya 

mengadakan PTK akan berkembang menjadi sekolah yang berkualitas. 

 

 

 


