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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika mengkaji benda abstrak (benda pikiran) yang disusun dalam

suatu system aksiomatis dengan menggunakan symbol (lambing) dan penalaran

deduktif (Suta Wijaya dalam Nyimas Aisyah dkk, 2008:1-1). Matematika

berkenaan dengan ide (gagasan-gagasan), aturan- aturan, hubungan-hubungan

yang diatur secara logis sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep

abstrak (Hudoyo dalam Nyimas Aisyah dkk. 2008:1-1) Pembelajaran matematika

di SD dapat diberlakukan dengan pemikiran modern yang terjadi dan disesuaikan

dengan kondisi masyarakat sekitar sebagai subyek pembelajaran.

Yang diketahui sekarang ini, pembelajaran matematika dianggap siswa

sebagai pelajaran yang menyenangkan seperti pelajaran-pelajaran lainnya IPA,

IPS, PKn, atau pelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran matematika adalah

konkret dan membutuhkan alat peraga yang menarik untuk pemahaman materi

yang diajarkan dalam penerapannya khususnya pembelajaran di kelas-kelas

rendah agar siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Seorang guru SD dapat

mengembangkan aktifitas-aktifitas belajar anak dengan menggunakan media

pembelajaran yang tepat, aman, sekaligus menantang bagi anak. Berbagai bahan

dan alat digunakan dalam keadaan baik, agar lebih menyenangkan  sehingga

menimbulkan minat dan antusias siswa untuk belajar dan memahami materi

selama proses pembelajaran berlangsung.
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Dalam pembelajaran matematika, khususnya materi berat benda yang

diajarkan pada siswa kelas I semester II, penggunaan media timbangan sederhana

dapat menjadi alternatif yang bisa diambil oleh seorang guru  untuk meningkatkan

kemampuan siswa dalam  memahami materi yang selama ini diketahui, banyak

guru hanya :

1. Menggunakan tangan untuk membandingkan berat benda.

2. Menyuruh siswa untuk mengerjakan soal, sehingga siswa menjadi terpaku

pada contoh soal yang di berikan oleh guru  misalnya kalau guru

mencontohkan benda A lebih berat dari benda B  maka kebanyakan  dari siswa

juga mengisi semua jawaban soal dengan  jawaban  yang sama di papan tulis .

3. Memberikan soal disertai dengan gambar sehingga waktunya habis digunakan

menggambar oleh siswa .

Dari cara mengajar yang menggunakan kebiasaan tersebut akibatnya adalah:

1) Siswa tidak dapat membandingkan berat benda dengan ukuran pasti.

2) Sebagian siswa tidak dapat mengerjakan soal yang memerlukan jawaban

dengan kata : lebih berat dari, lebih ringan dari, atau sama dengan.

3) Sebagian siswa masih lambat dalam mengerjakan soal.

Dengan melihat fenomena diatas, guru sebagai penanggung jawab dalam

proses pembelajaran selalu berusaha  untuk menemukan teknik pembelajaran

dengan menggunakan media timbangan sederhana agar suasana proses

pembelajaran menjadi lebih hidup menyenangkan dan materi dapat dipahami

sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal .
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Penggunaan media timbangan sederhana dalam pembelajaran matematika

kiranya dapat membantu penyampaian materi tentang berat benda dalam

pembelajaran matematika.  Karena wujudnya yang konkrit telah dikenal siswa.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul  ” Peningkatan

Prestasi Belajar Matematika Tentang Pengukuran Berat Benda Menggunakan

Media Timbangan Sederhana Siswa Kelas I SDN Tanjungharjo I Kecamatan

Kapas Kabupaten Bojonegoro”

B. Rumusan Masalah

        Pemahaman siswa tentang pengukuran berat ini dapat dilakukan dengan alat

ukur berupa timbangan sederhana untuk membandingkan berat benda karena

pembelajaran matematika bersifat konkret maka siswa dikelas rendah sangat

antusias untuk mempelajari khususnya dikelas rendah siswa akan menirukan

sesuatu hal yang dilihat dan dipelajarinya.

        Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika dengan penggunaan media

timbangan sederhana dalam pembelajaran matematika tentang pengukuran

berat benda pada siswa kelas I SDN Tanjungharjo I Kecamatan Kapas

Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana penggunaan media timbangan sederhana dapat meningkatkan hasil

belajar siswa tentang pengukuran berat benda pada siswa kelas I SDN

Tanjungharjo I Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?
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C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan  masalah yang telah dikemukakan  di atas, penelitian

ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peningkatan hasil belajar dengan penggunaan media timbangan

sederhana dalam pembelajaran matematika tentang pengukuran berat benda

pada siswa kelas I SDN Tanjungharjo I Kecamatan Kapas Kabupaten

Bojonegoro

2. Mendiskripsikan penggunaan media timbangan sederhana dapat meningkatkan

prestasi  belajar siswa tentang pengukuran berat benda pada siswa kelas I SDN

Tanjungharjo I Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

D. Manfaat Penelitian

Perbaikan pembelajaran ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat teoritis:

Manfaat secara teoritis untuk mengembangkan keilmuan dengan

peningkatan prestasi belajar matematika pengukuran berat benda

menggunakan timbangan sederhana, penggunaan benda-benda abstrak di

perlukan untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap objek

matematika

2.  Manfaat praktis:

a. Bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman materi pengukuran

berat benda dengan digunakannya media timbangan sederhana
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b. Bagi guru dapat memberikan tambahan alternatif cara mengajar dengan

digunakannya media timbangan sederhana sehingga tujuan pembelajaran

dapat tercapai dengan baik.

c. Bagi lembaga dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi tentang

salah  satu alternatif cara pembelajaran matematika pada siswa dengan

membuat media pembelajaran dalam pencapaian indikatornya

d. Bagi jurusan PGSD UMM dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur

kemampuan mahasiswa agar nantinya menjadi guru yang professional

e. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

pendidikan guru sekolah dasar

E. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami judul penelitian ini, maka

secara istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Prestasi Belajar

Dengan menggunakan media timbangan sederhana diharapkan

pemahaman materi tentang pengukuran berat benda pada mata pelajaran

matematika kelas I SDN Tanjungharjo I Kecamatan Kapas Kabupaten

Bojonegoro.

2. Pengukuran Berat

Mengukur berat benda serta membandingkan dua buah benda sebagai

bandingan berat sehingga mengetahui hasil berat benda-benda tersebut
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3. Media Timbangan Sederhana

Media  timbangan sederhana digunakan untuk mempermudah pemahaman

materi pengukuran berat benda pada siswa selain mudah membuatnya juga

peralatan mudah dicari. Bentuknya sama seperti timbangan-timbangan

lainnya dikatakan  timbangan sederhana karena bahan-bahanya sangat

mudah dicari dan mudah untuk menggunakannya yaitu berupa kayu

sebagai penyangga dan  penyeimbang, bola yang sudah dibelah menjadi

dua untuk tempat benda yang akan ditimbang, dan benang sebagai

pengikat gantungan bola

4. SDN Tanjungharjo I

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 1 SDN Tanjungharjo 1

Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro,   penelitian dilakukan karena

dari pengamatan yang dilakukan  ternyata pemahaman materi pengukuran

berat benda pelajaran matematika pada siswa kelas 1 kurang.


