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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika yang diajarkan di SD merupakan matematika 

sekolah yang terdiri dari bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh 

kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi anak serta 

berpedoman kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini 

menunjukkan bahwa matematika SD tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki 

matematika, yaitu: (1) memiliki obyek kajian yang abstrak, (2) memiliki pola 

pikir deduktif konsisten (Suherman, 2006: 55). 

Matematika sebagai studi tentang obyek abstrak tentu saja sangat sulit 

untuk dapat dipahami oleh siswa-siswa SD yang belum mampu berpikir formal, 

sebab orientasinya masih terkait dengan benda-benda konkret. Oleh karena itu 

matematika tidak berarti tidak bisa diajarkan dijenjang pendidikan dasar, bahkan 

pada hakikatnya matematika lebih baik diajarkan pada usia dini (Huruman, 

2013:01). 

Matematika berperan penting untuk siswa-siswa usia dini di SD, maka 

perlu dicari suatu cara mengelola proses belajar mengajar di SD sehingga 

matematika dapat dicerna oleh siswa-siswa SD. Matematika juga harus 

bermanfaat dan relevan dengan kehidupannya, karena itu pembelajaran 

matematika di jenjang pendidikan dasar harus ditekankan pada penguasaan 

keterampilan dasar dari matematika itu sendiri, Keterampilan yang menonjol 
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adalah keterampilan terhadap penguasaan operasi-operasi hitung dasar 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian). 

Matematika memiliki dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) 

matematika sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, dan (2) matematika 

merupakan sekumpulan keterampilan yang harus dipelajari. Dua aspek 

matematika yang dikemukakan di atas, perlu mendapat perhatian yang 

proporsional (Syamsuddin, 2003:11). Konsep yang sudah diterima dengan baik 

dalam benak siswa akan memudahkan pemahaman konsep-konsep berikutnya. 

Untuk itu dalam penyajian topik-topik baru hendaknya dimulai pada tahapan yang 

paling sederhana ketahapan yang lebih kompleks, dari yang konkret menuju ke 

yang abstrak, dari lingkungan dekat anak kelingkungan yang lebih luas (Heruman 

2013:02). 

Oleh karena itu, pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik sejak Sekolah Dasar (SD), untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif 

(Masykur dan Fathani,  2008: 50) 

Model dan strategi untuk mengajarkan matematika tidak dapat 

digenerasikan secara baku. Artinya, model strategi dalam pembelajaran 

matematika harus disesuaikan dengan kepada siapa materi itu diajarkan dan juga 

harus diketahui kapan materi itu diajarkan. Oleh karena itu seorang guru harus 

memiliki kemampuan di bidang model dan strategi pembelajaran matematika 
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yang bervariasi. Model pembelajaran yang digunakan harus tepat dan sesuai 

dengan kondisi peserta didik, baik usia, waktu, maupun variabel lainnya, dan yang 

lebih penting lagi, media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang 

berjalannya model harus tetap mengacu pada hakikat matematika dan teori 

belajar. 

Pada studi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara dan observasi 

pada tanggal 5 November 2015 di SDN Losari kecamatan Singosari kabupaten 

Malang. Adapun hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, 

diketahui bahwa masih rendahnya kemampuan siswa kelas I SDN Losari 

Singosari Malang dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya dibidang matematika 

materi penjumlahan dan pengurangan dikarenakan minimnya media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Terbukti dengan guru 

hanya menggunakan media tradisional (jari) masing-masing siswa untuk 

menghitung materi penjumlahan dan pengurangan, sehingga ketika siswa diberi 

soal yang sudah dimodifikasi oleh guru, siswa tidak bisa menyelesaikannya. 

Seperti contoh: contoh awal dari guru (1+1, 2+2, 3+3) siswa masih bisa 

menyelesaikannya, setelah diubah angkanya, seperti (3+4, 2+3, 5+7) siswa sudah 

mengalami kesulitan. Hal ini  mengindikasikan bahwa konsep dari penjumlahan 

dan pengurangan belum dikuasai oleh siswa dengan baik tanpa menggunakan 

media yang bisa dipahami oleh siswa secara konkret, padahal kelas I disini 

menjadi pondasi dasar untuk kenjenjang kelas selanjutnya dalam menguasai 

konsep-konsep dasar matematika. 

Fenomena kurangnya kemampuan siswa dalam materi matematika 

panjumlahan dan pengurangan, maka perlu digunakan media pembelajaran yang 
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tepat yang bisa membantu perserta didik mengerti atau memahami akan materi 

yang disampaikan oleh seorang guru serta dapat aktif dalam proses belajar 

mengajar. Salah satu media pembelajaran yang sesuai kreteria tersebut adalah 

media kartu soal papan geret. 

Media kartu soal papan geret ini sangat sesuai digunakan dalam 

pembelajaran matematika penjumlahan dan pengurangan, karena media kartu soal 

papan geret ini termasuk ke dalam media visual yang bisa dilihat secara 3 dimensi 

(Asra, 2008:5), namun juga memiliki kelebihan dapat digunakan secara langsung 

oleh siswa.Siswa tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran, terciptanya 

suasana kelas yang nyaman, aktif dan menyenangkan. Menstimulus pikiran, 

perasaan dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi Sadiman, dkk (2006: 7). Kondisi demikian akan mengakibatkan 

tercapainya tujuan-tujuan dalam pembelajaran, yang sesuai diharapkan oleh 

seorang guru. 

 Penelitian terdahulu dengan menggunakan media atau alat peraga papan 

berpasangan telah dilakukan oleh Sri Mulyani (2010-2011) di Sekolah Menengah 

Pertama untuk kelas VII dengan judul “Pembelajaran Matematika dengan Alat 

Peraga papan berpasangan”, dengan hasil penelitian awal menunjukkan data hasil 

post test sebelum materi operasi pada bilangan bulat diajarkan, bahwa 60% siswa 

masih kurang memahami konsep pengurangan ataupun penjumlahan bilangan 

bulat. Dan setelah alat peraga papan berpasangan diterapkan lebih dari 60% siswa 

memahami konsep pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa media atau alat peraga papan berpasangan yang sudah diuji 

cobakan berpengaruh terhadap pemahaman konsep pengurangan dan penjumlahan 
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bilangan bulat. Penelitian juga telah dilakukan oleh Suwarni (2011-2012) di SDN 

Tanggul Wetan 02 jember dengan judul “Meningkatkan Hasil belajar Siswa 

Pokok Bahasan Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat dengan Media 

Manik-Manik pada Siswa Kelas IV SDN Tunggul Wetan 02 Jember”, 

berdasarkan analisis data aktivitas siswa mengalami peningkatan. Aktivitas 

menggunakan media meningkat 23,3%. Siswa yang tuntas belajar meningkat 

30,3% dan siswa yang tidak tuntas belajar menurun sebanyak 29,40%. Dari kedua 

penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan apa yang akan diteliti 

oleh peneliti, pada penelitian terdahulu pertama menggunakan menerapkan media 

papan berpasangan, kedua menerapkan media manik-manik sedangkan peneliti 

sendiri akan menerapkan media kartu soal papan geret, akan tetapi ketigannya 

sama-sama mengambil materi penjumlahan dan pengurangan. 

Di Sekolah Dasar Negeri Losari kecamatan Singosari kabupaten Malang 

ini sendiri belum pernah ada penelitian yang menguji cobakan media 

pembelajaran yang berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa, sehingga 

berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Media Kartu Soal Papan 

Geret Terhadap Kemampuan Penjumlahan Dan Pengurangan Siswa Kelas I SDN 

Losari Singosari Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi diatas, maka masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: Adakah pengaruh media kartu soal papan geret terhadap kemampuan 

penjumlahan dan pengurangan siswa kelas I SDN Losari Singosari Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari  

penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh media kartu soal 

papan geret terhadap kemampuan penjumlahan dan pengurangan siswa kelas I 

SDN Losari Singosari Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi peneliti 

Sebagai ajang untuk belajar dan memperdalam tentang penelitian 

eksperimen serta mengetahui kondisi nyata dilapangan. 

1.4.2 Bagi guru 

Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam menentukan media 

pembelajaran yang tepat agar pembelajaran yang dilakukan efektif, kreatif, dan 

inovatif. 

1.4.3 Bagi siswa 

Penggunaan media pembelajaran kartu soal papan geret diharapkan, dapat 

membantu meningkatkan penguasaan konsep penjumlahan dan pengurangan 

melalui media kartu soal papan geret, serta siswa memperoleh nilai mata pelajaran 

matematika seoptimal mungkin dan tercapailah tujuan pembelajaran tersebut. 

1.4.4 Bagi sekolah 

Hasil dari eksperimen media kartu soal papan geret terhadap kemampuan 

penjumlahan dan pengurangan kelas I ini, dapat direkomendasikan untuk 

perbaikan evaluasi pembelajaran selanjutnya.  
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1.5 Batasan Masalah 

Agar peneliti ini lebih terarah maka diperlukan pembatasan masalah, 

adapun batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I terdiri dari dua kelas IA (25 

anak) yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki dan IB (25 anak) 

yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki. 

1.5.2 Materi 

Materi yang digunakan sebagai bahan ajar dalam penelitian ini adalah 

KTSP semester II untuk kelas I, dengan materi matematika yang difokuskan pada 

penjumlahan dan pengurangan. 

1.5.3 Media kartu soal papan geret 

Sebuah media modifikasi seperti papan yang mempunyai pegangan yang 

bisa digeret (keluar maupun kedalam) yang didalamnya terdapat nomer-nomer 

dari angka satu sampai dua puluh, yang terbuat dari bahan kayu asli. kartu soal 

sendiri terbuat dari kertas foto agar tidak cepat rusak dan awet digunakan. 

1.5.4 Kemampuan penjumlahan dan pengurangan 

kemampuan yang akan dilihat dalam penelitian ini yaitu: kemampuan 

kognitif. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar 
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yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

secara efisien dan efektif (Munadi 2010:7). 

1.6.2 Kartu soal papan geret adalah sebuah media modifikasi seperti papan yang 

mempunyai pegangan yang bisa digeret. Media kartu soal papan geret ini 

terbuat dari bahan kayu asli, kartu soal sendiri terbuat dari kertas foto agar 

tidak cepat rusak dan awet digunakan. 

1.6.3 Penjumlahan adalah sebuah proses penggabungan beberapa objek dan 

deperkenalkan melalui situasi cerita yanng menimbulkan masalah yang 

harus dipecahkan (Kenenedy, 2008:192). 

1.6.4 Pengurangan adalah bilangan b dari a, dituliskan a – b. Kata-kata yang 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan 

pengurangan adalah diambil, dikurang Haryono, dkk (2014:04). 

 

 

 




