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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangan matematika, penerapan dan penggunaan 

matematika sebagai ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang sangat pesat baik 

materi maupun kegunaannya. Dengan demikian setiap pembelajaran 

matematika sekolah harus selalu mempertimbangkan untuk memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan (Depdiknas,            

2007:10) tujuan pembelajaran matematika adalah (1) konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Untuk peserta didik yang mempunyai kelainan fungsi anggota tubuh 

(tunadaksa) sebagai salah satu jenis anak berkelainan dalam konteks 

Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) masih dipermasalahkan. 

Munculnya permasalahan tersebut terkait dengan asumsi bahwa anak 

tunadaksapada kenyataannya mengalami kesulitan untuk belajar, anak 

tunadaksa memang memiliki kemampuan fisik yang terbatas, namun di lain 
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pihak bagi mereka yang memiliki kecerdasan normal ataupun yang kurang 

perlu adanya pembinaan diri sehingga hidupnya tidak sepenuhnya 

menggantungkan diri pada orang lain. Karena itu dengan modal kemampuan 

yang dimilikinya perlu diberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk 

dapat mengembangkan lewat ketrampilan dalam belajar dan kerjasama dengan 

guru yang sesuai dengan potensinya, sehingga mereka mampu untuk belajar 

dengan mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Di lain pihak dianggap 

perlu sekali adanya kerjasamaa yang baik antara guru dan orangtua wali murid 

agar dapat memantu perkembangan peserta didik tunadaksa menjadi lebih 

optimal. 

Pada peningkatan kemampuan berhitung peserta didik tunadaksa untuk 

pembelajaran Matematika bukan hanya peran guru yang dibutuhkan tetapi 

peserta didik sendirilah yang dituntut peran aktif dalam proses belajar 

mengajar. Salah satu hal yang penting dimiliki oleh peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan berhitungnya adalah penguasaan bahan pelajaran. 

Peserta didik yang kurang menguasai bahan pelajaran akan mempunyai 

kemampuan berhitung yang lebih rendah bila dibandingkan dengan peserta 

didik yang lebih mengusai bahan pelajaran. 

Ditemukan dalam pembelajaran Matematika di kelas VD SDLB 

NSukoharjo kemampuan berhitung peserta didik tergolong rendah, peserta 

didik masih malas dan belum mampu untuk memahami materi yang 

diajarkan.Peserta didik merasa kesulitan karena selama ini guru di kelas VD 

masih menggunakan pembelajaran ceramah dan tugas.Peserta didik belum 
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mampu berhitung dengan  cepat masih lambat dalam menjumlahkan, 

mengalikan, maupun membagi. Jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian 

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

ditetapkan yaitu sebesar 70.Dari 10 peserta didik hanya 27% (3 peserta didik) 

yang sudah memenuhi KKM, sedangkan 73% (7 peserta didik), belum 

memenuhi KKM. 

Berdasarkan hasil observasi di atas penulis mencoba mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan alat peraga sempoa, karena alat 

peraga sempoa ini lebih melibatkan  peserta didik  dalam  kegiatan  

pembelajaran lebih aktif, peserta didik diharapkan mempunyai kemampuan 

berhitung yang lebih tinggi dan terus meningkat. Meski fungsi sempoa hampir 

sama dengan kalkulator, tetapi ada manfaat lain yang dapat dilihat dan 

dirasakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kebiasaan 

menghitung dengan kalkulator mendidik peserta didik menjadi malas untuk 

berpikir, bahkan untuk hitungan yang mudah saja peserta didik cenderung 

percaya pada kalkulator daripada kemampuan otaknya sendiri. Dengan 

kecenderungan seperti itu otomatis membuat kemampuan peserta didik jadi 

lemah dan tidak percaya diri (merasa diri kurang mampu). 

Dengan membiasakan diri menghitung dengan metode sempoa dan 

mengerjakan tahap demi tahap secara teratur (sesuai petunjuk) sejak sekolah 

dasar, akan mendidik peserta didik dengan pola pikir yang berkembang 

dengan baik, terbiasa melakukan pekerjaan dengan cepat serta tak lagi 

bergantung pada kalkulator artinya menghitung dalam pikiran tanpa alat bantu 
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apapun. Jadi belajar sempoa itu perlu sebagai salah satu metode pembelajaran 

berhitung. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas V SDLB Negeri Sukoharjo 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berhitung Matematika 

Melalui Penggunaan Media Sempoa pada Siswa Kelas VD SDLB Negeri 

Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dengan adanya masalah yang cukup banyak, maka penelitian ini akan 

dibatasi pada : 

1. Pembelajaran Matematika di kelas VD SDLB Negeri Sukoharjo pada 

semester genap tahun pelajaran 2013/ 2014. 

2. Media pembelajaran yang digunakan adalah alat peraga Sempoa. 

3. Aspek yang ditingkatkan adalah kemampuan berhitung peserta didik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak penulis 

teliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah melalui penggunaan media sempoa dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung matematika pada peserta didik kelas VD SDLB Negeri Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2013/2014?” 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung matematika melalui penggunaan media Sempoa pada peserta didik 

kelas VD SDLB N Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu: 

1. Manfaat bagi Peserta didik 

Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan kemampuan berhitung 

dalam pembelajaran Matematika. 

2. Manfaat bagi Guru 

a. Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan pengalaman 

bagi para guru utamanya dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

sebagai upaya perbaikan pembelajaran. 

b. Dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas yang lebih lanjut sebagai upaya melakukan 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 
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perbaikan pembelajaran. Ini berarti bahwa sekolah yang gurunya 

mengadakan PTK akan berkembang menjadi sekolah yang berkualitas. 

 

 

 


