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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Ketuntasan  pembelajaran dalam mata pelajaran matematika pada Standart 

Kompetensi menentukan sifat – sifat operasi hitung, faktor, kelipatan, bilangan 

bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam pemecahan sehari-sehari. Dengan 

Kompetensi Dasar menjumlah pecahan sangat dibutuhkan tentang pemahaman 

konsep dan ketelitian dalam mengerjakan soal latihan. Pemahaman konsep 

tentang penjumlahan pecahan sangat memerlukan kejelian atau ketelitihan siswa 

karena bermanfaat sekali didalam mempelajari materi berikutnya ke jenjang yang 

lebih tinggi . 

Berdasarkan kenyataan menunjukan bahwa siswa kelas 4 SDN Parang V 

Kecamatan Banyakan masih kesulitan untuk memahami konsep pada Standar 

Kompetensi menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah, Kompetensi 

Dasar menjumlahkan pecahan. Hal ini terlihat dari mengerjakan ulangan harian 

sebagai berikut : hanya 6 siswa atau 42,85 0/0  dari 14 siswa mendapat nilai di atas 

Standar Ketuntasan Minimal yaitu 60 yang ditentukan oleh sekolah. Nilai rata-rata 

hanya mencapai 51,07 jauh dari apa yang diharapkan. 

Hal-hal tersebut mungkin disebabkan dari faktor guru, guru hanya 

menggunakan ceramah dan media pembelajaran yang digunakan kurang sesuai 

dengan konsep yang diajarkan. Rendahnya semangat belajar siswa, siswa sering 

mengeluhkan dan mengatakan pelajaran Matematika sulit. Dengan demikian 

penanaman konsep tentang penjumlahan pecahan kepada siswa barangkali masih 
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kurang sehingga siswa  belum memahami sepenuhnya konsep tersebut. Apabila 

konsep dasar sudah dipahami akan lebih mudah menyelesaikan berbagai macam 

bentuk soal penjumlahan pecahan yang diberikan guru. 

Menurut Suparno,dkk (2002) siswa yang aktif dalam proses pembelajaran 

dicirikan oleh dua aktivitas, yaitu aktivitas dalam berfikir (minds-on), dan 

aktivitas dalam berbuat (hands-on). Perbuatan nyata siswa dalam pembelajaran 

merupakan hasil keterlibatan berfikir siswa terhadap kegiatan belajarnya. Dengan 

demikian proses siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar merupakan suatau 

kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan tiada 

henti. Hal ini dapat dilakukan apabila interaksi antara guru dan siswa terjalin 

dengan baik, sebab menurut Usman (2002) interaksi dan hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Dari beberapa pendapat tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar mutlak diperlukan, namun yang lebih 

penting lagi dalam meningkatkan aktivitas siswa tersebut adalah kemampuan guru 

dalam merencanakan suatu kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan berupaya 

meningkatkan keaktifan, kreativitas, dan kemampuan siswa dalam penjumlahan 

pecahan dengan model luas daerah melalui demonstrasi, dengan melalui 

demonstrasi siswa akan belajar lebih aktif, suasana belajar menyenangkan, dan 

penguasaan konsep penjumlahan pecahan akan meningkat, dan lebih banyak 

siswa yang dapat mencapai ketuntasan belajar.  
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

beberapa masalah diantaranya : 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran matematika penjumlahan pecahan 

dengan model luas daerah melalui demonstrasi pada siswa kelas 4 

SDN Parang V Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri? 

2. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar matematika penjumlahan 

pecahan dengan model luas daerah melalui demonstrasi pada siswa 

kelass 4 SDN Parang V Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menerapkan penjumlahan pecahan dengan model luas daerah 

melalui demonstrasi pada pelajaran Matematika kelas 4 SDN Parang 

V Kecamatan Banayakan Kabupaten Kediri. 

2. Untuk menganalisis pembelajaran matematika penjumlahan pecahan 

dengan model luas daerah melalui demonstrasi pada kelas 4 SDN 

Parang V Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi siswa, guru, dan bagi 

sekolah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi siswa  : 

- Meningkatkan hasil belajar siswa 
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- Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam mata pelajaran  

Matematika yang menyenangkan. 

- Memperbaikai praktik pembelajaran dengan sasaran akhir belajar 

siswa (Raka Joni, Kardiawarman, Hadi Subroto, 1998) 

2. Manfaat bagi guru : 

- Memperbaiki pembelajaran yang dikelola oleh guru , sehingga 

kwalitas pembelajaran dapat ditingkatkan . 

- Guru dapat berkembang secara profesional karena dapat 

menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki 

pembelajaran yang dikelola oleh guru sendiri . 

- Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sendiri. 

- Membuat guru lebih percaya diri 

- Guru lebih peka dan tanggap terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi oleh siswa. 

3. Manfaat bagi sekolah : 

- Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan 

sekolah,yang tercermin dari peningkatan kemampuan profesional 

para guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa serta 

kondusifna iklim pendidikan di sekolah tersebut. 

-  Sebagai input yangbaik untuk meningkatkan kuwalitas      

pembelajaran khususnya pembelajara matematika. 
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4. Bagi Stakeholder (masyarakat, komite, orang tua, lembaga terkait) 

a    Sebagai masukan dalam memperhatikan proses pembelajaran  

Sebagai masukan dalam membantu perumusan peningkatan 

pendidikan di sekolah  

5. Sebagai tolak ukur dalam memberikan saran perbaikan 

pembelajaran, sehingga kelemahan pelaksanaan pembelajaran dapat 

diperbaiki.   

5.  Bagi Peneliti lain  

 a.    Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain 

 b.    Sebagai acuan bagi peneliti lain 

 

 

 

 


