
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kualitas dan kemajuan kehidupan suatu bangsa sangat ditentukan oleh faktor

pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas,

damai, terbuka dan demokratis. Oleh karena itu penataan pendidikan harus dilakukan dengan

baik melalui pembaharuan-pembaharuan yang menuju peningkatan kualitas pendidikan

nasional. Hal ini dilakukan dengan pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas belajar dan

pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pada bab X pasal 37 tentang kurikulum (2003:19) dijelaskan

bahwa mata pelajaran matematika diberikan di semua sekolah untuk jenjang pendidikan dasar

dan menengah serta perguruan tinggi. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas No.

22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, tentang Standar isi pada lampirannya menegaskan

bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah: (1) memahami konsep matematika,

menjelaskan keterkaitan antar 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; (4) mengkomunikasikan

gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau

masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006:417).

Matematika tidak bisa dipelajari dengan hanya menghafal. Seperti yang dijelaskan

Lestari (2008:2) dalam mempelajari matematika selain dibutuhkan hafalan juga perlu

pemahaman, ketelitian dan latihan-latihan secara teratur. Matematika diajarkan bukan hanya

untuk mengetahui dan memahami apa yang terkandung dalam matematika itu sendiri. Tetapi

matematika diajarkan pada dasarnya bertujuan untuk membantu melatih pola pikir siswa agar

dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, cepat, dan tepat (Lestari, 2008:2).
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Disadari atau tidak, banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan

matematika. Misalnya untuk menghitung uang kembalian setelah digunakan untuk membeli

pensil seharga Rp 1000, sedangkan uang kita sebesar Rp 5000. Namun hal itu sering

diabaikan sehingga timbul kesan bahwa matematika sangat jauh dari kehidupan dan sangat

menjemukan. Belajar matematika sangat memerlukan motivasi yang tinggi. Ada sebagian

siswa yang tertantang untuk mempelajari matematika. Tetapi ada juga yang menjadikannya

ketakutan. Ketakutan terhadap matematika itu salah satu hambatan utama dalam

perkembangan pengetahuan seseorang. Mereka yang ketakutan menganggap matematika

akan menunjukkan berbagai macam tanggapan emosional bila mereka dihadapkan pada

masalah yang berkaitan dengan bilangan, siswa-siswa semacam ini belajar matematika hanya

karena terpaksa, yang biasanya akan meningkatkan ketakutannya dan dapat diduga bahwa

mereka melupakan semua materi yang terpaksa mereka pelajari (Sujono, 1998:336).

Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan dasar yang perlu mendapat perhatian

khusus. Terciptanya generasi yang berkualitas tergantung pada bagaimana mereka menguasai

dasar-dasar ilmu yang berfungsi sebagai landasan untuk mempelajari bidang ilmu yang lebih

tinggi. Matematika sebagai salah satu  mata pelajaran yang ada di sekolah sangat penting

diantara disiplin ilmu lainnya. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting mengembangkan daya pikir

manusia. Menurut Hudoyo (1990:3), hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-

struktur dan hubungan-hubungannya  yang diatur menurut urutan yang logis. Jadi matematika

berkenaan dengan konsep-konsep abstrak, suatu kebenaran matematika dikembangkan

berdasarkan alasan logis.

Salah satu materi pokok matematika di sekolah dasar yaitu bilangan bulat. Bilangan

bulat merupakan materi yang sangat penting, karena bilangan bulat merupakan materi dasar

yang dipelajari di matematika lebih lanjut. Bilangan bulat juga banyak digunakan dalam

kehidupan sehari-hari. Namun masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam

mengerjakan soal mengenai bilangan bulat. Padahal materi pecahan sudah diberikan sejak

kelas V SD sehingga para siswa seharusnya sudah tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan

dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Masalah ini perlu mendapat perhatian khusus dari

guru, agar kesulitan yang dialami tidak berkelanjutan. Untuk itu perlu adanya pengkajian

yang mendalam dari macam-macam problematika dari siswa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “Problematika Siswa Kelas V SD Negeri Banyuanyar II Sampang Dalam

Menyelesaikan Soal-Soal Bilangan Bulat”.



1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara

lain sebagai berikut.

1. Apakah penyebab kesulitan belajar matematika siswa mengenai materi bilangan bulat

pada siswa kelas V SD Negeri Banyuanyar II Sampang?

2. Problematika apa sajakah yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal bilangan

bulat pada siswa kelas V SD Negeri Banyuanyar II Sampang?

1.3. PEMBATASAN MASALAH

1. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Banyuanyar II Sampang dengan fokus pada

problematika siswa dalam menyelesaikan soal-soal bilangan bulat.

2. Subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Banyuanyar II

Sampang sebanyak 25 orang.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan penyebab kesulitan belajar matematika siswa mengenai materi bilangan

bulat pada siswa kelas V SD Negeri Banyuanyar II Sampang.

2. Mendeskripsikan problematika yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal

bilangan bulat pada siswa kelas V SD Negeri Banyuanyar II Sampang.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian itu diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi

perkembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan matematika dalam

menyelesaikan pembelajaran materi bilangan bulat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru.

Bagi guru secara umum, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan

dalam rangka evaluasi pelaksanaan program belajar mengajar yang telah berlangsung

dan untuk mengetahui problematika siswa dalam menyelesaikan soal bilangan bulat



sehingga guru dapat memperbaiki dan mencari metode yang lebih tepat untuk

digunakan.

b. Bagi Peneliti.

Penulis sebagai calon pengajar, penelitian ini dapat dijadikan masukan serta

informasi dalam rangka mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menentukan

langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi problematika siswa dalam

menyelesaikan soal bilangan bulat.

1.6. DEFINISI OPERASIONAL

1. Problematika yang dimaksud yaitu permasalahan yang dihadapi siswa dalam

menyelesaikan soal-soal bilangan bulat pada siswa kelas V SD Negeri Banyuanyar II

Sampang.

2. Penyebab kesulitan belajar yaitu berbagai penyebab permasalahan yang dialami siswa

dalam mengerjakan soal matematika bentuk bilangan bulat. Permasalahan tersebut

mengakibatkan kesalahan. Kesalahan yang terjadi bisa kesalahan konsep atau kesalahan

prosedur.

3. Bilangan bulat yaitu bilangan bukan pecahan yang terdiri dari :

a. Bilangan bulat positif.

b. Angka 0 (nol) termasuk bilangan bulat.

Bilangan 0 (nol) tidak positif dan tidak negatif. Bilangan 0 (nol) adalah bilangan

netral.

c. Bilangan bulat negatif.


