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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran Matematika di tingkat SD merupakan salah satu

pembelajaran yang selalu menarik untuk di perbincangkan.Dewasa ini

perkembangan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya

pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Anak usia SD sedang

mengalami perkembangan pada pola pikirnya karena tahap berpikir mereka

masih belum rasional terutama untuk anak atau siswa yang masih duduk di

kelas rendah.Bukan tidak mungkin cara berpikirnya masih berada pada

tahapan pra konkret.(Karso,2009:1.4).

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menyiapkan diri dalam

peranannya di masa akan datang.Pendidikan dilakukan tanpa ada batasan

usia,ruang dan waktu yang tidak di mulai atau di akhiri di sekolah,tetapi di

awali dalam keluarga di lanjutkan dalam lingkungan sekolah dan di perkaya

oleh lingkungan masyarakat yang hasilnya di gunakan untuk membangun

kehidupan pribadi,agama,masyarakat,keluarga,dan negara.

Tujuan matematika di SD adalah bukan hanya untuk memahami makna

dan fakta maupun konsep yang terdapat dalam matematika,melainkan untuk

mengembangkan sikap dan ketrampilan yang sistematis,logis,kritis dengan

penuh kecermatan dalam pencapaian pengetahuan tersebut.Namun

sayangnya,pengembangan model matematika tidak selalu sejalan dengan

perkembangan berpikir anak terutama pada anak – anak usia SD.Apa yang

dianggap jelas orang yang berhasil mempelajarinya merupakan hal yang tidak

mudah dipahami dan membingungkan bagi anak –anak.Hal ini pulalah yang

menyebabkan pembelajaran matematika di SD selalu menarik untuk

diutarakan untuk menambah pemahaman anak dalam kegiatan belajar

mengajar dibutuhkan alat peraga yang tepat.(Karso,2009:1.4)

Menurut Jean Piaget dan teman –temannya menunjukkan bahwa “Anak

tidak bertindak dan berpikir sama seperti orang dewasa”.Sehingga ilmu
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matematika bagi anak usia SD berguna untuk kepentingan hidup pada

lingkungannya untuk meningkatkan cara berpikir anak dan untuk

mempelajari ilmu – ilmu kemudian.Manfaat matematika bagi siswa SD

adalah sesuatu yang jelas dan tidak perlu dipersoalkan lagi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan

semakin canggih saja saat ini.

Berkaitan dengan hal diatas penulis sebagai seorang guru yang baik

akan memusatkan perhatian pada anak didiknya karena seorang siswa akan

belajar bersama gurunya di sekolah.Sehingga dengan sekuat tenaga dan

pikiran yang dimiliki penulis sebagai sosok seorang guru harus mampu

meningkatkan motivasi siswanya atau anak didiknya untuk belajar.Maka

seorang guru untuk menciptakan proses belajar mengajar yang

produktif,aktif,kreatif,efektif,dan menyenangkan.Inilah PR guru untuk

mendidik,mengajar,membimbing,mengarahkan dan mengevaluasi siswanya

agar menjadi manusia yang berguna bagi dirinya,orang lain,dan negaranya

kelak yang diperoleh dari hasil belajarnya.

Dalam upaya itu siswa perlu,guru sebagai pengajar dan pembimbing

mereka. Di dalam kelas tugas guru adalah membantu siswa untuk mencapai

tujuan. Maksudnya guru harus lebih banyak berurusan dengan strategi

pembelajaran dengan alat bantu yang di kenal siswa kelas 1 SD masih identik

dengan dunia bermain,karena siswa kelas 1 SD belum dapat melepas

keterkaitannya dengan pendidikan taman kanak – kanak (TK)

sebelumnya,karena itu benda yang ada disekitar sekolah dapat membantu

proses belajar siswa di sekolah.Dan bertitik tolak dari latar  belakang masalah

peneliti ingin meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 SD dalam

pengoperasian penjumlahan dan pengurangan pada mata pelajaran

matematika dengan bantuan benda konkret.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat disusun

perumusan masalah sebagai berikut :
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a. Apakah siswa mampu dalam pengoperasian dengan menggunakan alat

peraga benda konkret kelas 1 SD Negeri Sidomukti 01 Kabupaten Pati

Tahun 2014/2015?

b. Apakah pemanfaatan alat peraga benda konkret dapat meningkatkan

kemampuan siswa dalam pengoperasian kelas 1 SD Negeri Sidomukti 01

Kabupaten Pati 2014/1015 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk meningkatkan :

a. Kemampuan siswa dalam pengoperasian penjumlahan dan pengurangan

dengan menggunakan alat peraga benda konkret kelas 1 SD Negeri

Sidomukti 01 Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2014/2015.

b. Pemanfaatan alat peraga benda konkret untuk meningkatkan kemampuan

siswa kelas 1 dalam pengoperasian penjumlahan dan pengurangan SD

Negeri Sidomukti 01 Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2014/2015.

D. MANFAAT PENELITIAN

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah

khususnya dalam pelajaran matematika.

b) Manfaat bagi siswa

1. Mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam pengoperasian

penjumlahan dan pengurangan pada mata pelajaran matematika.

2. Mempermudah siswa mencari alat bantu pembelajaran dengan

benda-benda konkret di sekitar sekolah.

c) Manfaat bagi guru

1. Mampu meningkatkan profesionalisme di dalam bidang pendidikan.

2. Mampu menambah nilai angka kredit bagi golongan IV A ke

golongan IV B
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d) Manfaat bagi sekolah

1. Memberi sumbangan yang berharga bagi lembaga bahwa benda – benda

di sekitar kita dapat jadikan sebagai alat bantu pembelajaran.

2. Meringankan beban sekolah karena benda – benda di sekitar kita mudah

di cari dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk membelinya.

e) Manfaat bagi orang tua siswa

Meringankan biaya orang tua siswa karena benda – benda di sekitar sekolah

dan tidak harus membeli dengan harga yang mahal.


