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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 

bagi perkembangan dan pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan suatu 

bangsa bergantung pada bagaimana bangsa tersebut mengenali, menghargai 

dan memanfaatkan sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan erat dengan 

kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakat terutama 

kepada peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan dalam 

upaya penguasaan ilmu dan teknologi, serta penyempurnaan dan peningkatan 

berbagai sarana dan prasarana pendidikan termasuk didalamnya teknik dan 

strategi pembelajaran, sebagaimana yang tercantum dalam PP/RI No. 19/2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan menjamin mutu 

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk melaksanakan usaha tersebut adalah melalui 

pembelajaran. 

 Matematika mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari, 

besarnya peranan matematika itulah yang menuntut siswa agar menguasai 

matematika. Pemberian mata pelajaran matematika sejak Sekolah Dasar (SD) 

dimaksudkan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Matematika berhubungan dengan ide-ide/konsep-konsep abstrak yang 

tersusun secara hirarkis, untuk mempelajari suatu konsep yang berdasarkan 

pada konsep yang lain, seseorang perlu memahami lebih dahulu konsep 

prasyarat tersebut, tanpa memahami konsep prasyarat tersebut tidak mungkin 

orang itu memahami konsep barunya dengan baik. Siswa yang tidak 
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memahami konsep dasar akan merasa kesulitan memahami pelajaran barunya, 

akibatnya banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. 

 Hasil belajar siswa SD pada pembelajaran matematika selama ini masih 

dirasakan kurang memuaskan oleh beberapa kalangan, baik siswa, orang tua 

siswa maupun oleh kalangan pendidik. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi 

awal peneliti di lapangan yang diketahui bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran yang lainnya pun rendah.  Hasil observasi awal peneliti di SDN 

Cisalasih,  yang diketahui bahwa kemampuan kognitif siswa masih rendah, hal 

tersebut bisa dilihat dari hasil belajar siswa yang masih banyak dibawah KKM 

yaitu rata-rata <65, sedangkan KKM dari mata pelajaran Matematika yaitu 60.  

Hampir sekitar  80% siswa mengalami kesulitan dalam menjawab dan 

mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Hasil ini dilihat dari latihan soal 

yang diberikan guru, wawancara kepada guru dan hasil tanya jawab langsung 

kepada siswa.  

 Rendahnya hasil belajar ini tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru tanpa menggunakan media pembelajaran, sehingga 

perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Salah satu 

upaya yang bisa dilakukan adalah memilih dan menggunakan media 

pembelajaran yang tepat. Penggunaan media dalam proses belajar untuk 

mempermudah menyampaikan materi atau pesan yang akan disampaikan. 

Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke 

siswa, sehingga hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa.  

 Pembelajaran matematika tanpa menggunakan media atau alat peraga 

mengakibatkan siswa sulit untuk memahami konsep atau rumus yang baru ia 

ketahui, siswa terlihat kurang aktis dan bosan dalam kegiatan pembelajaran, 

siswa tidak bisa menemukan pemecahan masalah yang mereka temukan, serta 
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akibat yang paling buruk adalah tidak tertariknya siswa dalam pelejaran 

matematika karena mereka menganggap pelajaran matematika sulit dipahami.  

 Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyampaian pelajaran matematika 

bukanlah hanya memindahkan sebuah konsep atau rumus ke buku siswa, 

namun juga merupakan suatu proses di mana peserta didik aktif melakukan 

kegiatan pembelajaran, menemukan, dan membuktikan suatu rumus atau 

konsep, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator dan motivator yang 

membimbing dan mengarahkan proses belajar mengajar. Namun, kenyataan di 

lapangan dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar khususnya, guru 

mengajar lebih banyak menggunakan sumber belajar hanya buku paket, 

metode yang digunakan oleh guru adalah metode ceramah, serta tidak adanya 

media atau alat peraga yang digunakan, sehingga aktivitas siswa tampak 

kurang aktif dan pembelajaran pun terlihat kurang menarik. Target 

keberhasilan pengajaran matematika yang diterapkan guru cenderung lebih 

mengarahkan agar siswa terampil menggunakan rumus atau konsep dalam 

mengerjakan soal-soal ujian, yang mengakibatkan pemahaman konsep siswa 

rendah. 

 Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu 

faktor dalam memudahkan penyampaikan materi atau pesan yang akan 

disampaikan. Proses pembelajaran berlangsung alami dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja dan mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru 

ke siswa, sehingga hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa.  

 Maka dari pentingnya masalah tersebut untuk menghasilkan proses 

pembelajaran yang bermakna, peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

dengan judul “Penggunaan Media Pembelajaran Doll Stick Untuk 

Meningkatkan Kognitif Siswa Tentang Operasi Hitung Penjumlahan Dan 

Pengurangan Bilangan Bulat : Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV 

SD Negeri Cisalasih” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, secara 

umum permasalahan yang akan diteliti adalah “seberapa jauh keberhasilan 

media ?”. 

 Masalah tersebut dijabarkan kedalam rumusan masalah yang lebih khusus 

yaitu berupa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran menggunakan media Doll Stick dalam 

pembelajaran matematika tentang pokok bahasan Operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa kelas IV SD Negeri Cisalasih? 

2. Bagaimana peningkatan kognitif siswa kelas IV SD Negeri Cisalasih  

dalam pembelajaran Matematika tentang pokok bahasan Operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui penggunaan  media 

Doll Stick? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk  memperoleh gambaran: 

1. Proses pembelajaran menggunakan media Doll Stick dalam 

pembelajaran matematika tentang pokok bahasan Operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa kelas IV SD Negeri Cisalasih 

2. Peningkatan kognitif siswa kelas IV SD Negeri Cisalasih  dalam 

pembelajaran Matematika tentang pokok bahasan Operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalu penggunaan  

media Doll Stick. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teroritis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada 

pembaca mengenai media yang bisa digunakan dalam materi operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yaitu berupa media Doll 

Stick. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai pengembangan media pada mata pelajaran matematika 

kepada dinas pendidikan khususnya di tingkat Sekolah Dasar. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Dengan melakukan ini dapat diharapkan memberikan manfaat 

yang baik terutama bagi guru dan bagi siswa. Adapun beberapa manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bagi siswa : 

a. Meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi operasi hitung 

bilangan bulat. 

b. Dengan media, dapat membantu siswa dalam menggali pemahaman 

baru  dan menghasilkan hasil belajar yang maksimal mengenai 

materi yang dipelajarinya. 

c. Pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. 

d. Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan menyenangkan. 

 

 Bagi guru : 

a. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran 

aktif dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 

b. Memberi wacana baru tentang pembelajaran aktif melalui media 

pembelajaran Doll Stick. 

c. Dapat memberikan inspirasi bagi guru untuk melakukan proses 

belajar pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam media 

pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. 
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 Bagi sekolah : 

a. Sebagai informasi untuk memotivasi tenaga kependidikan agar 

lebih mengembangkan dalam pemanfaatan media  pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif. 

b. Sebagai masukan dalam penyediaan dan pengelolaan sumber 

belajar di sekolah. 

 Bagi Peneliti 

a. Mendapatkan ilmu dan  pengetahuan baru dalam keterampilan 

belajar mengajar di sekolah menggunakan media pembelajaran. 

b. Mendapatkan pengalaman baru dalam keterampilan belajar 

mengajar di sekolah menggunakan media pembelajaran. 

 

E. Penjelasan Istilah 

1. Media Pembelajaran Doll Stick 

 Media pembelajaran Doll Stick yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sebuah alat peraga dalam proses belajar mengajar yang digunakan 

untuk memudahkan guru dalam penyampaian materi serta memudahkan 

siswa dalam membangun pemahaman dan penguasaan suatu materi, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Media Doll Stick adalah 

sebuah alat peraga yang dibuat dan disediakan oleh guru yang digunakan 

untuk memudahkan dalam penyampaian materi penjumlahan dan 

penguarangan bilangan bilangan bulat serta untuk merangsang perhatian, 

minat, pikiran dan perasaan sisa dalam kegiatan pembelajaran. Media ini 

merupakan sebuah alat peraga berupa garis bilangan yang terbuat dari 

karton tebal berskala angka dengan ukuran 50 cm dan lebar 4 cm. Model 

yang digunakan adalah sebuah stik gambar boneka  yang mempunyai sisi 

muka dan sisi belakang sebagai penggerak atau pemainnya. 
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2. Kemampuan kognitif 

 Kemampuan kognitif dalam penelitian ini adalah  kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat menggunakan media, menyelesaikan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis 

bilangan, serta menerapkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat untuk menyelesaikan soal cerita. 

 

 


