
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai sangat 

memegang peranan penting karena matematika dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa dalam berpikir secara logis, rasional, kritis, cermat, efektif, 

dan efisien. Oleh karena itu, pengetahuan matematika harus dikuasai sedini 

mungkin oleh para siswa.Ketrampilan berhitung merupakan salah satu tujuan 

pembelajaran matematika. Menurut GBPP mata pelajaran matematika di SD 

(1994:70) tujuan khusus pengajaran matematika yaitu menumbuhkan dan 

mengembangkan ketrampilan berhitung sebagai alat bantu dalam kehidupan 

sehari-hari serta mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal 

belajar lebih lanjut. 

Pentingnya siswa kelas 1 SD mempelajari operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan adalah sebagai modal awal dalam meneruskan jenjang 

tingkat sekolah yang lebih tinggi. Karena matematika merupakan pelajaran 

yang bersifat hierarki maka setiap sub bab yang ada akan sangat berkaitan 

dengan sub bab berikutnya. Untuk itu siswa kelas 1 harus benar-benar mampu 

menguasai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sebagai dasar awal 

untuk mempelajari materi matematika selanjutnya. 

Kondisi nyata yang terjadi sekarang terkait hasil belajar siswa anak 

kelas 1 SD tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan kurang               
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begitu maksimal. Terbukti dari 31 siwa hanya ada 42% siswa yang mampu 

mengerjakan hitung penjumlahan dan pengurangan.Hal ini terlihat saat proses 

pembelajaran berlangsung anak itu terlihat bosan,cenderung pasif dan tidak 

semangat dalam belajar. Perbaikan sudah dilakukan tetap saja belum 

mendapat hasil yang maksimal.Salah satu penyebab masalah yang seperti ini 

adalah guru belum menggunakan media dan metode yang tepat yang sesuai 

dengan keadaan siswa sehingga siswa dalam pembelajaran terlihat pasif,gaduh 

dan kurang motivasi.Kebanyakan proses pembelajaran yang digunakan adalah 

pembelajaran konvensional yakni ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas 

sehingga pembelajaran didominasi oleh guru. 

Untuk menyampaikan materi dan dengan mudah di pahami oleh siswa 

diperlukan metode dan media yang tepat dalam pembelajaran.Siswa kelas I 

Sekolah Dasar masih tahap belajarnya pada fase operasional konkrit, karena itu 

media lidi dan metode demonstrasi adalah salah satu metode yang dapat di 

terapkan dalam pembelajaran di kelas 1. 

Menurut Muhibin syah (dalam Adrian,2004:8) metode demonstrasi 

adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, dan urutan 

melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan 

media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang 

sedang disajikan. Media atau alat bantu sebagai komponen yang berasal dari 

lingkungan sekitar siswa,yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dan 

sebagai alat yang digunakan untuk memberikan rangsangan bagi siswa agar 

terjadi proses belajar. Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 
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memperlancar interaksi antara guru dengan siswa. Sehingga kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien (Rahadi: 2004). 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka penulis 

mencoba melakukan penelitian yang berjudul:”Peningkatan Kemampuan 

Mengerjakan operasi Hitung Penjumlahan dan Pengurangan Menggunakan 

Metode Demonstrasi dan Media Potongan Lidi pada Siswa Kelas 1 Semester 2 

SD Negeri 2 Sedayu Tahun 2013/2014”.  

 

B. Pembatasan  Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu penelitian ini dibatasi pada: 

a. Peningkatan kemampuan mengerjakan operasi hitung  penjumlahan dan    

pengurangan pada siswa kelas 1 SDN 2 Sedayu 

b. Penggunaan metode demonstrasi dan media potongan lidi dalam 

pembelajaran operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada siswa 

kelas 1 SDN 2 Sedayu 

 

C. Perumusan Masalah 

Apakah dengan menggunakan metode demonstrasi dan media potongan 

lidi dapat meningkatkan  kemampuan mengerjakan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan pada pelajaran matematika kelas satu SDN 2 

sedayu ? 
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D.  Tujuan penelitian 

1. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah Meningkatkan  

kemampuan siswa dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan 

pada pelajaran matematika kelas satu SDN 2  Sedayu. 

2.  Tujuan Umum 

a. Untuk mendeskripsikan dampak penggunaan metode demonstrasi 

media potongan lidi dalam pembelajaran matematika tentang 

penjumlahan dan pengurangan  

b. Meningkatkan Pemahaman materi pada siswa 

c. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam rangka perbaikan pembelajaran tentang penjumlahan  dan 

pengurangan di kelas 1 SD N 2 Sedayu manfaat yang dapat diperoleh yaitu : 

1. Bagi siswa : 

a. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan hitung 

penjumlahan dan pengurangan 

b. Dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam memahami konsep 

tentang penjumlahan dan pengurangan. 

c. Menumbuhkembangkan minat belajar siswa pada pembelajaran 

Matematika  
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2. Bagi guru 

a. Dapat meningkatkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran 

b. Dapat menggunakan metode dan media yang sesuai dengan konsep 

dalam pembelajaran. 

c. Guru memperoleh kesempatan untuk merefleksi diri memperbaiki 

kinerja. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran bagi mata pelajaran lain. 

b. Menumbuhkan kerja sama yang positif antar guru untuk 

meningkatkan kualitas  dan mutu pembelajaran. 

c.  Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi yang tepat untuk sekolah itu sendiri, dalam rangka 

perbaikan pembelajaran matematika pada khususnya, serta 

kemajuan program sekolah pada umunya. 

 

 


