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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu cara pembentukan kemampuan 

manusia untuk menggunakan akal fikiran/rasional mereka sebagai jawaban 

dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul di masa yang akan datang. 

Salah satu tujuan pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Dengan pendidikan yang baik kita akan mudah mengikuti 

perkembangan zaman di masa yang akan datang. 

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh 

strategi dan perencanaan yang dilakukan oleh guru sebagai pelaksana 

pendidikan.strategi dan perencanaan yang dimaksud adalah suatu kegiatan 

yang menunjuk kepada bagaimana guru mengatur keseluruhan proses 

belajar mengajar, meliputi: mengatur waktu, pemilihan metode, pemilihan 

pendekatan dan sebagainya. 

Dalam upaya mencapai hasil belajar yang sesuai dengan program 

yang direncanakan. Menurut Hamalik (2001) guru ditunut untuk memiliki 

kemampuan mendesain programnya dan sekaligus menentukan strategi 

instruksional yang harus ditempuh. Para guru harus memiliki keterampilan 

memilih dan menggunakan metode mengajar untuk diterapkan dalam sistem 

pembelajaran yang efektif.  

Perubahan pengajaran tidak harus disertai dengan pemakaian 

perlengkapan uang serba hebat, tetapi lebih menekankan pada 
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pengembangan cara-cara baru belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan 

kemampuan peserta didik. Pembelajaran akan efektif bila guru dapat 

mengidentifikasi masalah yang akan dihadapinya, kemudian menganalisa 

dan menentukan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab utama yang 

selanjutnya menentukan tindakan pemecahannya. 

Tuntutan peningkatan kualitas professional guru belum memenuhi 

syarat yang diinginkan atau diharapkan, karena antara petunjuk pelaksanaan 

yang sudah ada banyak terdapat kendala bagi para pelaksana pendidikan 

utamanya guru terbukti dengan dampak yang ada dilapangan antara lain: 

1. Keterampilan anak didik masih sangat rendah, terutama tentang 

keterampilan menghitung. 

2. Tingkat pengetahuan dan prestasi siswa dalam mata pelajaran 

matematika lebih rendah dari mata pelajaran yang lain.  

3. Suasana belajar kurang dinamis. 

Permasalahan di atas disebabkan oleh dominasi guru masih tinggi, 

peran guru dalam proses belajar mengajar sebagai penyebar ilmu kurang 

berperan sebagai fasilitator, guru masih banyak bergantung pada buku, guru 

masih dominan menggunakan ceramah dan mencatat, guru kurang 

mengoptimalkan bekerja bersaman-sama dan siswa dianggap lulus tes atau 

dapat mengerjakan tes tanpa memperhatikan aspek lain seperti kejujuran, 

pengendalian diri, penghargaan kepada orang lain, dan kemampuan bekerja 

sama. Demikian gambaran situasi pembelajaran saat ini yang terjadi di 

lapangan khususnya pembelajaran di sekolah dasar. 
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Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses pembelajaran 

dan dari segi hasil. Dari segi proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagaian besar (75%) peserta didik 

terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran di samping menunjukkan kegairahan belajar tinggi, semangat 

belajar yang besar dan rasa percaya diri yang tinggi. Sedangkan dari segi 

hasil proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan-

perubahan perilaku yang positif dari peserta didik seluruhnya atau setidak-

tidaknya sebagian besar (75%). 

Siswa kelas II SDN Sukajeruk I Masalembu Sumenep pada 

pembelajaran mata pelajaran matematika dengan kompetensi dasar 

“menentukan nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan,” dilihat dari hasil  

nilai ulangan harian / tes formatif kurang memuaskan. Terbukti ada 13 

siswa dari 19 siswa atau lebih dari 50% yang mendapat nilai dibawah KKM 

(kriteria ketuntasan minimal). Perbaikan sudah dilakukan tetap saja belum 

mendapat hasil yang memuaskan.  Dari 19 siswa di kelas II hanya 6 siswa 

yang mencapai tingkat penguasaaan materi sebesar 75% ke atas. Oleh 

karena itu, Peneliti meminta bantuan kepada teman sejawat untuk 

mengidentifikasi kekurangan dalam pembelajaran. Dari hasil diskusi 

tersebut, maka terungkap masalah yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu “ 

Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi”. faktor penyebab 

siswa kurang menguasai materi yang diajarkan adalah: 
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Kurangnya perhatian siswa terhadap penjelasan guru pada materi 

“Menentukan nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan” yang dikarenakan 

guru terlalu cepat dalam menjelaskan materi 

Mengingat permasalahan tersebut adalah masalah yang bermuara 

dari dan dirasakan oleh guru kelas, Maka peneliti berupaya mencoba cara 

yang paling efektif dalam memperkenalkan konsep kepada anak didik 

mencari yang paling mudah, Dekat dengan diri siswa sehingga pelajaran 

Matematika menjadi menyenangkan, maka dari itu penulis mengajukan 

penelitian dengan judul “ Meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai 

tempat melalui metode demonstrasi pada siswa kelas II SDN Sukajeruk 1 

Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep”. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Masalah adalah segala rintangan tentang hambatan dan kesulitan 

yang memerlukan pemecahan jawaban agar usaha pencapaian tujuan 

dimaksud dapat berhasil dengan baik. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah pemahaman siswa kelas II pada pelajaran matematika 

tentang niali tempat melalui metode demonstrasi di SDN Sukajeruk 1 

Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar matematika pokok bahasan nilai 

tempat pada siswa kelas II SDN Sukajeruk I Kecamatan Masalembu 

Kabupaten Sumenep? 
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1.3   Tujuan  

1. Untuk mengetahui pemahaman siswa kelas II pada pelajaran 

matematika tentang nilai tempat di SDN Sukajeruk 1 Kecamatan 

Masalembu Kabupaten Sumenep. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika pokok bahasan 

nilai tempat pada siswa kelas II SDN Sukajeruk I Kecamatan 

Masalembu  Kabupaten  Sumenep. 

 

1.4   Manfaat  

1. Bagi Siswa 

a. Dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat dan benar, serta 

dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan tepat, mampu 

menyelesaikan soal yang tak terbatas dalam waktu yang relative 

singkat. 

2. Bagi Guru 

a. Hasil perbaikan ini dapat dijadikan bahan masukan dan 

perbandingan dalam melaksanakan proses pemahaman nilai tempat 

pada siswanya, sehingga pelaksanaan kegiatan guru lebih 

berkembang dan terarah dalam pengelolaan situasi dan kondisi 

siswa. 

b. Untuk bahan pertimbangan dalam peningkatan prestasi siswa di 

masa yang akan datang.   

c. Untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan proses/hasil 

pembelajaran dengan manfaat metode yang tepat.   



59 
 

d. Membantu guru berkembang secara professional.  

e. Meningkatkan  rasa percaya diri guru.  

3. Bagi Kepala Sekolah 

a. Sebagai bahan masukan atau input untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan untuk membina guru 

dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembelajaran di 

sekolah.  

b. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

SDN Sukajeruk 1 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.  

c. Bagi Peneliti Lain  

Perbaikan ini diharapkan bisa ditindak lanjuti dengan perbaikan 

pengembangan. Perbaikan ini juga bisa digunakan sebagai bahan 

referensi dan sumber infomasi mengenai penerapan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran. 

 

1.5   Batasan Masalah   

Supaya   dalam   pembahasan   permasalahan   tidak   meluas, 

maka   diperlukan batasan sebagai berikut:  

1. Penelitian    Tindakan    kelas   ini  dilakukan   pada   siswa kelas    II 

SDN Sukajeruk 1 semester genap tahun pelajaran 2012-2013  

2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode demonstrasi  

3. Pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tempat 

ratusan, puluhan dan satuan 

4. Aspek   yang  diteliti   adalah   pemahaman   dan   hasil   belajar   siswa. 
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1.6  Pembahasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah 

penting dalam  PTK ini di definisikan sebagai berikut : 

1. Matematika  

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak 

dan dibangun melalui proses penalaran dedukatif,  yaitu kebenaran suatu 

konsep yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran yang 

sebelumnya sudah diterima, sehingga keterkaitan antar konsep 

matematika bersifat sangat kuat dan jelas.   

2. Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi  adalah suatu penyajian yang dipersiapkan secara 

teliti untuk mempertontonkan dan mempertunjukkan yaitu sebuah 

tindakan atau prosedur yang digunakan. Metode ini disertai dengan 

penjelasan, ilustrasi dan pernyataan lisan (Oral) atau peragaan (Visual) 

secara tepat (Canei, 1986:38). 

3. Hasil belajar siswa 

 Menurut Sumantri (1999:2.15) merupakan kemampuan siswa dalam  

memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman  dalam satu kompetensi 

dasar. Menurut Sudjana (2005:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa menerima pengalaman belajar. 

4. Nilai tempat  

Menurut Wiratmo, nilai tempat dapat diartikan sebagai nilai suatu angka 

dalam suatu bialangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai 
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berbagai tingkat bergantung dari letak bilangan tersebut, tingkatan tempat 

tersebut adalah satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya.  

 


