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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang ada pada jenjang 

pendidikan dasar. Tujuan pendidikan di sekolah dasar ini meliputi pembentukan 

kepribadian dasar siswa  dan keterampilan sebagai bekal untuk melanjutkan 

pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan tujuan SD 

yang tercantum dalam KTSP yakni meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan sekolah dasar secara operasional dinyatakan dalam kurikulum 

pendidikan dasar. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum di sekolah 

dasar memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, salah 

satunya adalah mata pelajaran matematika. 

James dan James (1976) dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru  

(PLPG) Rayon 110 (2012:159) menyebutkan bahwa, „matematika adalah ilmu 

tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi 

ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri‟. Matematika adalah 

mata pelajaran inti yang ada di sekolah dasar yang mengutamakan pola pikir 

seseorang tentang bagaiman memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang tepat 

mengenai masalah-masalah yang ada. Sejalan dengan hal itu Reys, dkk. (1984) 

dalam Prabawanto dan Mujono (2006:4)  berpendapat bahwa „matematika 

merupakan telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu 

seni, suatu bahasa dan suatu alat‟. 

Salah satu materi dalam matematika adalah bilangan bulat. “Bilangan 

bulat adalah penggabungan dari bilangan-bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, … dan 

seterusnya. dengan bilangan-bilangan asli yang negatif yaitu -1, -2, -3, … dan 
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seterusnya” (Karso dkk, 2008). Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat 

terdiri dari bilangan asli positif, nol (bilangan netral) dan bilangan asli negatif. 

Materi bilangan bulat di kelas IV terfokus pada operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan dan campuran. Sedangkan operasi perkalian dan pembagian 

disampaikan di kelas V.  

Dalam mengajarkan bilangan bulat, guru dituntut untuk lebih kreatif dan 

variatif dalam menggunakan berbagai metode dan media. Selain itu, guru harus 

dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi siswa. Hal ini bertolak 

belakang dengan kenyataannya di lapangan. Kenyataan yang terjadi di lapangan 

jauh dari apa yang diharapkan.  

Guru di sekolah masih menggunakan pendekatan konvensional dalam 

mengajar. Dalam pendekatan konvensional 70% guru ceramah dan 30% siswa 

aktif melakukan kegiatan. Guru beranggapan dengan pendekatan konvensional 

saja sudah cukup untuk memenuhi keperluan belajar. Hal ini berakibat pada 

proses pembelajaran yang pasif dimana guru yang lebih berperan aktif di dalam 

kelas dibandingkan siswanya. Hal ini tentu saja membuat siswanya kurang 

semangat dan bersikap malas- malasan dalam belajar, karena mereka menganggap 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru kurang menarik dan tidak 

menyenangkan.  

Dengan kompetensi- kompetensi capaian yang terdapat dalam kurikulum 

sekarang yang semakin kompleks, tentu pendekatan konvensional sudah tidak 

cocok lagi untuk digunakan . Kurikulum sekarang ini menuntut siswanya aktif 

dalam pembelajaran. Jika dipersentasikan 70% keaktifan siswa di kelas dan 30% 

guru ceramah. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan pendekatan 

konvensional.  

Peneliti juga telah mengadakan observasi sebelumnya untuk mengamati 

masalah yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa beranggapan 

bilangan bulat sangat sulit dan tidak mudah untuk dimengerti. Apalagi saat materi 

bilangan bulat dalam bentuk soal cerita, siswa sulit memahami soal tersebut. 

Sehingga  berakibat pada kurangnya kreativitas dan minat siswa dalam 
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menyelesaikan soal matematika. Selain itu, cara mengajar guru yang hanya 

memberikan ceramah dan latihan saja membuat siswa menjadi jenuh dalam 

belajar yang berdampak buruk pada hasil belajar. Hal ini dapat terlihat dari rata-

rata nilai UTS siswa yang hanya mencapai nilai 62. Nilai ini masih berada di 

bawah KKM yakni 68. Nilai yang diperoleh siswa juga masih jauh dari harapan 

peneliti, yakni peneliti berharap agar nilai rata-rata siswa ≥ 70. Maka diperlukan 

teknik atau pendekatan yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 

dalam mata pelajaranh matematika. Pembelajaran aktif (active learning) dan 

pembelajaran yang menyenangkan (learning is fun) sangat dibutuhkan sekarang 

ini. 

Guru dapat menggunakan pendekatan PAKEM dalam proses 

pembelajaran. PAKEM merupakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Hal ini sejalan dengan Suparlan dkk. (2008:70) menyatakan 

bahwa “ PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Kreatif dan 

Menyenangkan”. 

Dengan diterapkannya pendekatan PAKEM, siswa dapat lebih termotivasi 

dalam memahami materi pelajaran khususnya matematika . PAKEM membuat 

siswa aktif dan bersemangat dalam belajar. Pembelajaran pun menjadi lebih 

bermakna dan menyenangkan karena pada proses pembelajaran siswa ikut terlibat 

langsung di dalamnya.  

Pendekatan PAKEM dalam pembelajaran matematika materi bilangan 

bulat juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Maulana (2011:109) yang menyatakan 

bahwa „hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Kayuambon pada mata pelajaran 

matematika setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

PAKEM secara umum telah meningkat‟. Dalam penelitiaannya beliau berasumsi 

bahwa PAKEM ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendekatan 

konvensional. PAKEM dapat lebih meningkatkan motivasi dan semangat belajar 

siswanya sehingga hasil belajarnya meningkat.  
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Setelah memaparkan latar belakang masalah maka penulis tertarik 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul Penerapan Pendekatan 

PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Matematika Materi Bilangan Bulat di Kelas IV Semester II SDN 2 

Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana penerapan  

pendekatan PAKEM pada pembelajaran matematika materi bilangan bulat 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 2 Suntenjaya?”. 

Sedangkan untuk membatasi permasalahan, penulis membuat pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

PAKEM sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika materi bilangan bulat di kelas IV di SDN 2 Suntenjaya? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

PAKEM sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika materi bilangan bulat di kelas IV di SDN 2 Suntenjaya? 

3. Berapa besar peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 2 Suntenjaya 

dengan menerapkan pendekatan PAKEM pada mata pelajaran matematika 

materi bilangan bulat? 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

“Apabila pendekatan PAKEM diterapkan pada mata pelajaran matematika 

materi bilangan bulat, maka hasil belajar siswa dapat meningkat”. 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Ditinjau secara umum, tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh 

gambaran atau deskripsi mengenai penerapan pendekatan PAKEM sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi bilangan 

bulat di kelas IV di SDN 2 Suntenjaya. Adapun secara khusus, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan : 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan PAKEM sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi 

bilangan bulat di kelas IV di SDN 2 Suntenjaya. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan PAKEM sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi 

bilangan bulat di kelas IV di SDN 2 Suntenjaya. 

3. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan pendekatan PAKEM pada 

mata pelajaran matematika materi bilangan bulat. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadikan pedoman untuk melangsungkan kegiatan 

pembelajaran selanjutnya, baik dilakukan oleh guru yang bersangkutan atau pihak 

lainnya.  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Bagi Siswa 

a. Diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

matematika materi bilangan bulat. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika materi bilangan bulat. 

2. Bagi Guru 

a. Diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penerapan pendekatan 

PAKEM dalam pembelajaran matematika. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran matematika. 
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c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. 

3. Bagi Sekolah 

a. Diharapkan pembelajaran yang berlangsung di sekolah lebih variatif lagi. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah khususnya 

pada pembelajaran matematika. 

c. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran sehingga dapat memperkaya 

bahankajian dan pengembangan dalam penelitian berikutnya baik di sekolah 

yang bersangkutan maupun sekolah lainnya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan dapat memberi wawasan mengenai teknik-teknik dalam mengajar. 

b. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian peneliti selanjutnya. 

 

F. Definisi Operasional 

1. PAKEM 

PAKEM merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan keterlibatan 

siswa secara langsung sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang 

bermakna. Adapun prinsip-prinsip pembelajarannya meliputi mengalami, 

interaksi, komunikasi dan refleksi. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran seperti telah tergambarkan dalam indikator sebagai 

penjabaran dari kompetensi dasar yang telah dirumuskan dalam Rancangan 

Rencana Pembelajaran. Kemampuan ini tergambar dalam skor yang diperoleh 

oleh siswa setelah mengikuti postest pada setiap siklusnya. 

3. Matematika 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dasar yang 

berupaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep- konsep bilangan, 

geometri dan pengukuran, serta pengolahan data sehingga siswa mampu 

menerapkannya dalam memecahkan masalah di kehidupan nyata. 
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4. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat merupakan salah satu pokok bahasan matematika yang 

dipelajari di kelas IV semester II. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri 

dari bilangan nol, bilangan asli positif dan bilangan asli negatif. 


