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  BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2010). Pendidikan dapat 

mengubah pola pikir seseorang untuk selalu melakukan inovasi dan perbaikan 

dalam segala aspek kehidupan ke arah yang lebih baik. Pendidikan dapat 

dilakukan dengan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Salah satu ilmu 

pendidikan yang harus dipelajari oleh setiap orang yaitu ilmu matematika, karena 

matematika memiliki peran yang penting dalam kehidupan. 

Matematika adalah ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai 

bidang kehidupan. Sebagian besar kehidupan manusia selalu bersinggungan 

dengan matematika, mulai dari jual beli hingga proses pengambilan keputusan. 

Tujuan matematika juga mengajarkan kemampuan manusia untuk berpikir kritis, 

logis, sistematis, cermat, efektif, dan efisien dalam memecahkan masalah. Begitu 

pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, namun demikian proses 

pembelajaran dan metode pembelajaran dirasa masih rendah.Anak berkebutuhan 

khusus terutama  berkesulitan belajar/ slow learner adalah anak  yang mengalami 

kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran dan mempunyai nilai yang rendah 

bila dibanding teman-temannya. 
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Hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ditetapkan dalam 

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 32 

disebutkan bahwa: “ Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik 

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajran kerena 

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa.Dapat ditegaskan bahwa mereka adalah siswa dengan 

intelegensi normal bahkan diatas normal yang memerlukan waktu lebih banyak 

untuk menguasai materi pelajaran yang telah ditentukan karena adanya perbedaan 

antara potensi dengan prestasi pada kemampuan mendengarkan, berbicara, 

membaca, menulis dan kemampuan memberikan alasan serta matematika 

khususnya berhitung lebih rendah dibanding sebayanya yang normal. 

 Kemampuan berhitung yang rendah merupakan dampak dari beberapa 

faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah faktor Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM). KBM yang pelaksanaannya kurang melibatkan keaktifan dari 

anak untuk berkreasi dan bergembira mengakibatkan kurang minatnya anak 

untukbelajar. Dalam hal ini guru sebagai fasilitator hendaknya mampu 

mengelolakelas secara kondusif. 

Keberhasilan suatu pembelajaran juga didukung oleh penggunaan media 

yang sesuai dengan materi pembelajaran. Media adalah alat bantu pembelajaran 

yang secara sengaja dan terencana disiapkan atau disediakan guru untuk 

mempresentasikan dan/atau menjelaskan bahan pelajaran, serta digunakan siswa 

untuk dapat terlibat langsung dengan pembelajaran matematika.  
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Hasil  observasi dan wawancara yang sudah dilakukan  dengan salah satu 

guru di sekolah Inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malangpada tanggal 26 Februari 

2016 menyatakan bahwa ada salah satu siswa kelas II memiliki kelemahan dalam 

operasi hitung yaitu (a) kelemahan siswa dalam operasi penjumlahan yaitu siswa 

slow learner hanya mampu berhitung 1 sampai 15 sedangkan siswa reguler 

mampu berhitung 1 sampai 99. (b) kelemahan siswa dalam operasi pengurangan 

yaitu siswa slow learner susah membedakan antara penjumlahan yang semakin 

banyak sedangkan pengurangan semakin sedikit . Hal ini dipengaruhi oleh 

kurangnya penggunan media secara kogkrit yang digunakan oleh guru dalam 

penyampaian materi operasi hitung. Dalam proses belajar mengajar guru tidak 

selalu menggunakan media dalam setiap materi pembelajaran. Padahal dengan 

adanya media akan membantu guru untuk mempermudah dalam penyampaian isi 

materi pembelajaran yang akan disampaikan.  

Namun, pada kenyataan dari kegiatan observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa banyak permasalahan-permasalahan 

dalam proses belajar mengajar, terutama dalam pembelajaran matematika siswa 

tersebut kurang mampu dalam operasi hitung dan masih merasa kesulitan dalam 

memahami dan mengerjakan soal-soal operasi hitung. Meskipun pembelajaran 

dengan menggunakan media secara kongkrit/abstrak siswa sudah bisa memahami 

operasi hitung namun dalam penjumlahan dan pengurangan.Seperti pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar lingkaran siswa sudah mampu mengerjakan 

meskipun dengan bantuan guru pendamping.  

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pembelajaran menggunakan media 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan dapat membantu tercapainya tujuan 
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suatu pembelajaran. Dengan kurangnya penggunaan media pembelajaran secara 

maksimal maka peneliti mengusulkan penggunaan media belajar yang bernama 

kantong doraemon. Media kantong doraemon adalah salah satu media yang dapat 

digunakan dalam operasi hitung sederhana matematika kelas IISekolah Dasar 

seperti penjumahan dan pengurangan. Konsepnya hampir sama dengan permainan 

dakon, yaitu dengan memindahkan dadu yang ada didalam keranjang sesuai 

kebutuhan. Contohnya seperti soal penambahan, 3+2=5, maka tekniknya adalah 

dengan mengambil dadu sebanyak 3 dan diletakkan didalam keranjang 1, 

kemudian mengambil kembali dadu sebanyak 2 dan diletakkan dikeranjang 2 

semua dadu dikeranjang 1 dan keranjang 2 dihitung kemudian diberi indeks angka 

hasil penghitungan. Dengan adanya media tersebut diharapkan siswa akan lebih 

mudah dalam memahami materi operasi hitung yang disampaikan oleh guru.  

Penelitian dengan mengunakan media pernah digunakan oleh peneliti  

yang terdahulu hal ini pernah dilakukan oleh Anita Cahyaningsih(2010) dengan 

judul Efektivitas PenerapanMatrix Learning System Dalam Jarimatika Terhadap 

Kemampuan Berhitung Anak berkesulitan Belajar Matematika(Siswa Kelas II SD 

Negeri I Gemolong tahun ajaran 2009/2010). Kurangnya penggunaan media 

pembelajaran dalam menggunakan media pada pembelajaran metematika dengan 

materi operasi hitung. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian untuk 

membantu dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa dengan penggunaan 

media kantong doraemon yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan 

siswa yang memiliki kelemahan dalam operasi hitung. Penelitian ini berjudul 

“Penggunaan media kantong doraemon pada materi berhitung untuk siswa slow 

learner kelas IIdi Sekolah Inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media kantong doraemon untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa slow learnerkelas II di Sekolah Inklusi  SDN 

Bunul Rejo 03 Malang? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media kantong doraemon 

pada siswa slow learner kelas IIdi Sekolah Inklusi SDN Bunul Rejo 03 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan penggunaan media kantong doraemon dalam meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa slow learnerkelas IIdi Sekolah Inklusi SDN Bunul 

Rejo 03 Malang. 

2. Mendiskripsikan hasil belajar siswa setelah menggunakan media kantong 

doraemon pada siswa slow kelas IIdi sekolah Inklusi SDN Bunul Rejo 03 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Dapat digunakan sebagai pertimbanagan untuk peneliti selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Siswa mampu menerapkan konsep operasi hitung dengan tepat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Media kantong doraemon memberikan pengaruh kepada siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa tertarik mengikuti pelajaran dengan baik. 

b. Bagi Guru 

1. Sebagai bahan masukan kepada guru dalam penggunaan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. 

2. Memberikan pengalaman bagi guru untuk menggunakan media kantong 

doraemon sebagai salah satu media pembelajaran matematika operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengasuh, membimbing, membina, dan mengarahkan anak slow learner serta 

sebagai informasi untuk mendorong semua guru agar menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. 

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti 

  Dari hasil  penelitian  semoga apa yang diharapkan  bisa  menjadi  acuan  

terhadap  penelitian  selanjutnya  yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan 

berhitung siswa dengan menggunakan media kantong doraemon. 
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1.5 Definisi Operasional 

  Untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, maka ditegaskan 

pengertian yang terdapat dalam variabel penelitian: 

1. Media kantong doraemon adalah salah satu media yang dapat digunakan 

dalam operasi hitung sederhana matematika kelas II Sekolah Dasar seperti 

penjumahan dan pengurangan. 

2. Slow learner adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mempelajari mata 

pelajaran dan mempunyai nilai yang rendah bila dibanding teman-temannya. 

3. Materi hitung adalah suatu bilangan pada dasarnya terdiri dari penjumlahan 

(+) dan pengurangan (-). 


