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BAB I

PENDAHULUAN

I.I.  Latar Belakang

           Matematika sebagai salah satu ilmu dasar dewasa ini telah berkembang

cukup pesat baik materi maupun kegunaannya, oleh sabab itu maka konsep-

konsep dasar ,matematika harus dikuasai oleh anak didik sejak dini, yang

akhirnya terampil dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena

sangat penting penggunaan dan fungsinya. Matematika dalam kehidupan sudah

diberikan di sekolah dasar sejak kelas I sampai kelas VI, hal ini bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan dan ketrampilan matematika yang disesuaikan

dengan pengalaman hidup siswa.

      Soejadi (1999) dalam Gatot Muhsetyo menyatakan bahwa keabstrakan

matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi dan

prinsip. Ciri keabstrakan matematika beserta ciri lainnya yang tidak sederhana,

menyebabkan matematika tidak mudah untuk dipelajari, dan pada akhirnya

banyak siswa yang kurang tertarik terhadap matematika. Ini berarti perlu ada “

jembatan “ yang dapat menghubungkan keilmuan matematika tetap terjaga dan

dapat lebih mudah dipahami.

Kegiatan proses belajar mengajar di sekolah pada umumnya mengacu

pada ketentuan yang berlaku yaitu GBPP dan petunjuk teknis kurikulum yang ada

pada pedoman administrasi guru dalam proses belajar mengajar. Pada

kenyataannya saat proses pembelajaran yang berlangsung di kelas banyak

mengalami kendala atau hambatan belajar maupun respons dan interaksi dari

siswa. Dengan hambatan dan kendala tersebut hasil belajar siswa tidak dapat
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mencapai tujuan yang diinginkan. Melihat kenyataan di lapangan banyak siswa

kurang berminat terhadap pelajaran matematika yang disebabkan lemahnya

kemampuan siswa dari segi kognitif, profesional guru, kurang kesesuaian materi

dengan apa yang disampaikan, adanya persepsi yang menganggap matematika

adalah pelajaran yang sulit.

Selama ini mata pelajaran matematika dianggap sulit dan menakutkan oleh

sebagian besar kalangan, termasuk anak-anak. Pelajaran matematika yang

terkesan rumit itulah yang masih menjadi momok bagi sebagian siswa sampai saat

ini terutama kelas rendah. Apabila seorang anak ditanya tentang mata pelajaran

yang disukai di sekolah, sangat sedikit yang memilih matematika dan mereka

lebih memilih mata pelajaran lain. Berhitung atau mengerjakan soal hitungan bagi

sebagian besar anak adalah suatu hal yang bisa membuat mereka jengkel. Ada

pula yang menganggap pelajaran berhitung menjadi momok yang menakutkan.

Ketakutan mereka sungguh beralasan. Karena, disamping juga takut salah, dan ini

terus berlanjut hingga anak menjadi dewasa.

Menjadikan matematika untuk diminati memang tidak mudah. Setidaknya

kita bisa melakukan suatu cara untuk menjadikan matematika lebih

menyenangkan. Sesungguhnya matematika itu merupakan ilmu abstrak yang

butuh ketelitian, kesabaran, keuletan dan kesungguhan guru dalam menerapkan

konsep dan mengetahui kondisi murid. Sebenarnya, tidak ada yang sulit dalam

mengerjakan soal hitungan, asalkan tahu caranya. Mengerjakan soal hitungan

dengan cepat, cermat, dan benar bukan persoalan yang mudah, tetapi masih bisa

dilakukan asalkan mau dan tak jemu-jemunya berlatih meningkatkan keterampilan

berhitung.
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Alangkah bermaknanya suatu pembelajaran manakala guru dapat

mengembangkannya ke arah pembelajaran yang lebih memberikan pengalaman

langsung dan mengesankan. Sehingga konsep yang tertanam akan mudah

dimengerti dan diingat, serta tumbuh motifasi dalam diri siswa untuk mempelajari

matematika secara luas.

Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada umumnya hanya

terjebak dalam isi materi kemudian melaksanakan tanpa memperhatikan aspek

yang mendukung (media pembelajaran) padahal dengan alat-alat tersebut sangat

berguna bagi guru dan siswa dalam pemahaman pelajaran.

Selama ini pembelajaran matematika di kelas II SDN Tanggungan kec.

Baureno disampaikan oleh guru dengan metode ceramah dan tanpa menggunakan

media. Dalam proses belajar mengajar, guru lebih aktif dibandingkan dengan

siswanya. Guru menyampaikan materi, memberi contoh di papan tulis, siswa

memperhatikan penjelasan guru  kemudian siswa diberi tugas menyelesaikan soal.

Hal ini hampir dilakukan setiap kali mata pelajaran.

       Setelah diadakan evaluasi, ternyata hasil belajar siswa kurang

memuaskan. Guru tidak melakukan refleksi dari kegiatan belajar mengajarnya.

Pada pertemuan selanjutnya, guru langsung melanjutkan materi berikutnya.

Akhirnya matematika menjadi  mata pelajaran yang sangat sulit dan

membosankan terutama bagi siswa yang kemampuan kognitifnya rendah.

Untuk mengatasi anggapan bahwa matematika pelajaran yang sangat sulit,

pelajaran hafalan rumus serta tidak menyenangkan atau membosankan, maka guru

perlu mengadakan inovasi - inovasi agar pembelajaran matematika menjadi

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan Berkaitan hal
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tersebut kegiatan pembelajaran matematika di SDN Tanggungan hasil belajar

siswa masih rendah, terbukti dari 12 siswa kelas II SDN Tanggungan tentang

materi pembagian sebagai pengurangan berulang siswa belum mencapai

keberhasilan. Hasil yang dicapai dari 12 siswa hanya 4 anak yang dapat mencapai

nilai yang baik yaitu 70 ke atas, sedangkan 8 anak yang lainnya masih di bawah

nilai rendah dari standar daya serap yang diinginkan yaitu 65 ke bawah.

              Melihat masalah di atas maka perlu dipikirkan solusi untuk

mengatasinya. Upaya yang dilakukan adalah lebih menekankan pada proses

pembelajaran, maka kami meminta bantuan dari observasi (teman sejawat) untuk

membantu mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan data tersebut di atas maka hasil belajar siswa pada bidang studi

matematika belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Untuk itulah masih

diperlukan sistem pembelajaran, antara lain :

1. Model yang digunakan guru dalam pembelajaran harus sesuai dengan

tingkat perkembangan anak dari hal yang kongkrit ke hal yang menuju

abstrak.

2. Mendorong dan melihat secara aktif untuk menemukan konsep atau rumus

yang bermakna.

3. Mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru hanya

sebagai fasilisator.

Menyadari akan pentingnya hal tersebut guru perlu melakukan suatu

tindakan agar siswa paham terhadap materi pembelajaran,dalam hal ini peneliti

mencoba menggunakan media kelereng dalam pemahaman konsep tentang

pembagian sebagai pengurangan berulang. Dengan menggunakan media kelereng
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diharapkan siswa akan lebih mudah mengerti dan paham akan konsep pembagian,

dan diharapkan siswa akan lebih aktif dalam belajar dan dapat manarik perhatian

siswa dalam belajar.

             Peneliti menggunakan media kelereng karena media tersebut dirasa sudah

tidak asing lagi bagi siswa, begitu juga media tersebut mudah diperoleh dan

murah harganya. Sehingga siswa diharapkan dapat tertarik dalam pembelajaran

pembagian dan menjadi bersemangat. Tetapi media kelereng ini memiliki

kelemahan, dari bentuknya yang kecil dan bulat maka sering mengelinding jika di

letakkan di atas meja sehingga sering jatuh ke lantai apalagi kelereng hanya dibuat

mainan oleh anak laki-laki saja.Maka dari itu jika memegang keleremg atau

meletakkan di atas meja harus di kasih benteng supaya tidak meggelinding ke

lantai dan jatuh .

                 Dari uraian diatas, peneliti mengambil judul “ Penggunaan Media

Kelereng untuk Meningkatkan Kemampuan berhitung Matematika tentang

Konsep Pembagian sebagai Pengurangan Berulang Siswa kelas II SDN

Tanggungan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro “ .

1.2.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat

dimunculkan dalam rumusan masalah pada kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (

PTK ) ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah – langkah penggunaan media kelereng untuk

meningkatkan kemampuan berhitung matematika tentang konsep
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pembagian sebagai pengurangan berulang siswa  kelas II SDN

Tanggungan Kec. Baureno Kab.Bojonegoro?

2. Bagaimana penggunaan media kelereng dapat meningkatkan kemampuan

berhitung matematika tentang konsep pembagian sebagai pengurangan

berulang  siswa kelas II SDN Tanggungan Kec. Baureno Kab.Bojonegoro?

1.3   Tujuan Penelitian

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui langkah – langkah penggunaan media kelereng dalam

meningkatkan kemampuan berhitung tentang konsep pembagian sebagai

pengurangan berulang pada siswa kelas II SDN Kec. Baureno Kab.

Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui bahwa penggunaan media kelereng dapat

meningkatkan kemampuan berhitung mata pelajaran matematika tentang

konsep pembagian sebagai pengurangan berulang pada siswa kelas II SDN

Tanggungan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.

1.4   Manfaat Penelitian

                  Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Guru

a. Setelah penelitian ini guru dapat meningkatkan dan mengembangkan

kemampuan dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar yang aktif,

kreatif, efektif, dan menyenangkan ( PAKEM ) dengan menggunakan
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model, metode serta media pembelajaran yang sesuai dengan materi

yang akan disampaikan.

b. Guru menjadi lebih kritis dan profesional dalam mengatasi kesulitan

belajar siswa.

  2.  Bagi Siswa

a. Dapat meningkatkan semangat dan rasa senang siswa terhadap mata

pelajaran matematika.

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata

pelajaran matematika.

  3. Bagi Sekolah :

 a. Dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam rangka perbaikan

pembelajaran. Karena setelah penelitian ini dilakukan, peneliti akan

selalu mencari solusi yang paling tepat untuk menentukan kesulitan

yang dihadapi.

 b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi guru lain dalam menerapkan

pembelajaran.

       4. Bagi Peneliti Yang Lain

a. Dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan  penelitian

tentang pembagian sebagai pengurangan berulang.


