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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era globalasi 

seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk 

mencapai tujuan pembangunan.  Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. 

Pada perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 

perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, serta seni dan 

budaya. Perkembangan dan perubahan yang secara terus menerus menuntut perlunya 

sistem Pendidikan Nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan 

masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman 

tersebut. 

Atas dasar tuntutan tersebut maka diperlukan suatu upaya peningkatan mutu 

pendidikan termasuk yang diselenggarakan di Sekolah, yang dilakukan secara 

menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni 

aspek-aspek moral/akhlaq, pengetahuan, kesehatan, ketrampilan dan seni. 
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Pengembangan pendidikan di Sekolah dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kondisi 

dan jatidiri Sekolah pada seluruh aspeknya. Pengembangan aspek-aspek tersebut 

bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan 

melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan 

diri, dan berhasil dimasa datang. Dengan demikian peserta didik memiliki 

ketangguhan, kemandirian, dan jatidiri yang dikembangkan melalui kesinambungan. 

Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan kurikulum yang berbasis pada kompetensi 

peserta didik. 

Penyempurnaan kurikulum ini dilandasi oleh kebijakan-kebijakan yang 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1. UUD 1945 dan Pembukaannya. 

2. Undang-Undang No. 20 tahun 2006 tentang sistem Pendidikan Nasional. 

3. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan 

4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 

Propinsi sebagai Daerah Otonom berimplikasi terhadap kebijakan pengelolaan 

pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik juga berimplikasi terhadap 

penyempurnaan kurikulum sekolah. 
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Penyempurnaan kurikulum tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 20 

tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berkenaan dengan pasal-pasal 

sebagai berikut : 

1. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk waktu serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

2. Pasal 35 Ayat (1), yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan 

terdiri atas standart isi, proses kompotensi lulusan, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembayaran, dan penilaian pendidikan 

yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 

3. Pasal 37 Ayat (1), yang menyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah 

wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, 

Matematika, Ilmu Pentahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan 

Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olah Raga, Ketrampilan/kejuruan, dan 

Muatan Lokal. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber 

daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

tahun 2003, menyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan 
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kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia 

yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU 

Sdiknas : 2003). 

Sekolah Dasar (SD) mempunyai tujuan yaitu menciptakan atau menyiapkan 

peserta didik agar mempunyai kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi yaitu SMP. Salah satu usaha yang digunakan untuk mewujudkan 

tujuan tersebut adalah meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Prestasi belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Seorang yang prestasinya tinggi dapat dikatakan 

bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Prestasi belajar adalah tingkat pengetahuan 

sejauh mana anak terhadap materi yang diterima (Slameto, 1993:17) 

Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti 

dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah (Tu’u,2004:75). 

Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

yang berasal dari diri siswa (faktor internal) maupun dari luar siswa (faktor 

eksternal). Faktor internal diantaranya adalah minat, bakat, motivasi, tingkat 

intelegensi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor metode 

pembelajaran dan lingkungan. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern dan mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 
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memajukan daya pikir manusia. Untuk menciptakan dan menguasai teknologi di 

masa depan diperlukan penguasaan materi matematika yang kuat sejak dini,namun 

kenyataannya mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

tidak di sukai oleh siswa.matematika dianggap sulit dan banyak rumus-rumus yang 

harud dihafalkan, juga banyak hitungan yang rumit.hanya sebagian kecil siswa saja 

yang menyenangi pelajaran matematika. 

Konsep penjumlahan bilangan  dengan teknik menyimpan harus dikuasai 

siswa sejak kelas 1  SD,dengan menguasai dan memahami konsep penjumlahan 

dengan teknik menyimpan dapat membantu siswa mengerjakan soal yang lebih 

sulit.untuk memahami konsep penjumlahan dengan teknik menyimpan,siswa harus 

faham betul akan nilai tempat suatu bilangan.kenyataan dilapangan menunjukkan 

bahwa dalam materi penjumlahan dengan tenik menyimpan siswa mengalami 

kesulitan karena tidak mempunyai kemampuan dasar hitung yang baik oleh sebab itu 

di perlukan perhatian dan kesungguhan, ketekunan dan kemampuan professional dari 

para guru. Untuk itu perlu ada upaya dari para guru dalam pembelajaran matematika 

agar siswa dapat dengan mudah memahami konsep penjumlahan dengan teknik 

menyimpan., 

Salah satu pokok bahasan matematika yang dianggap sulit oleh siswa 

diantaranya adalah tentang penjumlahan dengan teknik dua kali menyimpan. Siswa 

pada dasarnya dalam penjumlahan satuan yang hasilnya  lebih dari sepuluh 

sehinggaada yang disimpan sering lupa tidak disimpan, penjumlahan puluhan 

menjadi ratusan sering tidak disimpan menjadi ratusan sehingga hasilnya salah 
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dimana jumlah siswa yang sudah mencapai KKM di kelas III MI Cisarua hanya 45% 

DSK (Daya Serap Klasikal).Kondisi DSK ini belum mncapai 80% sehingga perlu 

adanya Penelitian Tindakan Kelas ini.  

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kegiatan belajar mengajar alat 

peraga mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai alat bantu.Untuk 

memperjelas suatu konsep ataupun pengertian dalam penjumlahan dengan teknik 

menyimpan. Siswa kelas III MI CISARUA Kecamatan Kadudampit Kabupaten 

Sukabumi berjumlah 20 siswa,guru mengguanakan alat peraga Kantong Nilai Plastik 

Transparan. 

 Alat ini sederhana mudah dibuat dan penggunaannya praktis. Berdasarkan 

hal-hal tersebut di atas peneliti ingin menanamkan konsep. Pemahaman konsep dari 

pembinaan keterampilan sehingga siswa dapat berpikir kritis dan teliti. Memberi 

masukan cara pembelajaran pokok bahasan penjumlahan yang hasilnya sampai 

dengan 5000. Sehingga siswa kelas III MI CISARUA Kecamatan Kadudampit 

Kabupaten Sukabumi mampu mengerjakan penjumlahan yang hasilnya sampai 5000 

dengan satu kali teknik menyimpan dan teknik dua kali menyimpan dengan betul 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.  

 

B.  Rumusan masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana aktivitas belajar siswa dalam Pokok Bahasan Penjumlahan 

Bilangan Cacah dengan menggunakan alat peraga kantong nilai plastik 

transparan di kelas III MI Cisarua. 

2. Bagaimana peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pokok Bahasan 

Penjumlahan Bilangan Cacah dengan menggunakan alat peraga kantong nilai 

plastik transparan di kelas III MI Cisarua. 

 

C.  Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengungkap aktivitas siswa dalam kegiatan belajar penjumlahan 

Bilangan Cacah dengan teknik menyimpan dengan menggunakan alat peraga 

kantong nilai plastik transparan di kelas III MI Cisarua. 

2. Untuk mengungkap peningkatan hasil belajar siswa dalam pokok bahasan 

penjumlahan Bilangan Cacah dengan teknik menyimpan dengan 

menggunakan alat peraga kantong plastic transparan di kelas III MI Cisarua. 

D.  Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan hasil belajar 

siswa, sehingga dapat mengubah perolehan peringkat prestasi belajar yang lebih 

baik. 
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2. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan umpan balik untuk mengadakan koreksi 

diri,memiliki inovasi dalam pembelajaran,sekaligus usaha untuk memperbaiki 

kualitas diri sebagai seorang guru yang profesional dalam upaya meningkatkan 

mutu hasil dan proses belajar siswa.  

3. Bagi sekolah, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk mengadakan pembinaan dan 

peningkatan kemampuan guru sekaligus sebagai bahan masukan bagi Kepala 

Sekolah tentang kondisi proses pembelajaran di sekolah tersebut. 

4. Bagi pembaca, menjadi pengalaman yang berharga untuk melaksanakan 

pengajaran pada waktu yang akan datang. 

 

E.  Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud (1990:995). Meningkatkan 

artinya menaikan (derajat,taraf dan sebagainya).Secara keseluruhan upaya 

meningkatkan dapat diartikan usaha untuk meningkatkan.  

2.  Hasil Belajar Siswa  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud (1990:300). Hasil artinya 

sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan) perolehan oleh usaha-usaha sedangkan 

belajar mempunyai arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia  Depdikbud (990:13). Siswa menurut Kamus Besar 

BahasaIndonesia Depdikbud mempunyai arti murid (terutama pada tingkat dasar).  

Hasil belajar yang di maksud dalam penelitian ini adalah merupakan perolehan nilai 

siswa pada setiap ulangan harian dan tudas-tugas yang di tuangkan dalam bentuk 

skor. Siswa disini khususnya siswa kelas III III MI CISARUA Kecamatan 

Kadudampit Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran2011/2012.  

3.  Pokok Bahasan Penjumlahan dengan Teknik Menyimpan  

Kata pokok mempunyai arti arah,  dasar, yang menjadi sedangkan Bahasan berarti 

membicarakan, yang  dibahas. (KamusBesarBahasaIndonesia,Depdikbud1990:66) 

dan penjumlahan mempunyai arti proses, perbuatan, cara menjumlahkan (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud 1990:368). 

Secara keseluruhan pokok bahasan penjumlahan dapat diartikan dasar yang 

dibicarakan adalah cara menjumlahkan.   

Dengan mempunyai arti memakai/menggunakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

1990:196). Teknik mempunyai arti cara, membuat sesuatu (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia 1990:915) dan menyimpan mempunyai arti menaruh ditempatyangaman 

supaya jangan rusak atau hilang.Jadi dengan teknik menyimpan dapat diartikan 

menggunakan cara menaruh di tempat.  

5. Bilangan Cacah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:116) “bilangan cacah adalah satuan 

dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah atau dikalikan”. 
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“Himpunan bilangan cacah” adalah himpunan yang semua unsur-unsurnya bilangan 

cacah {0, 1, 2, 3, 4, 5, ….}. (Cholis Sa’dijah, 2001: 93). 

Menurut Muchtar A. Karim, Abdul Rahman As’sari, Gatot Muhsetyo dan Akbar 

Sutawidjaja (1997: 99) mengemukakan bahwa bilangan cacah dapat didefinisikan 

sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota suatu himpunan. 

6.  Alat Peraga  

Alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar.Alat 

peraga mengubah materi ajar yang abstrak menjadi kongkrit dan realistik. Penyediaan 

perangkat  alat peraga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan siswa belajar, 

sesuai  dengan tipe siswa belajar. 

Pembelajaran menggunakan alat peraga berarti mengoptimalkan fungsi  seluruh 

panca indra siswa untuk meningkatkan efektivitas siswa belajar dengan cara 

mendengar, melihat, meraba, dan menggunakan pikirannya secara logis dan realistis. 

Pelajaran tidak sekedar menerawang pada wilayah abstrak, melainkan sebagai 

proses empirik yang konkrit yang realistik serta menjadi bagian dari hidup yang tidak 

mudah dilupakan. 

Tujuan penggunaan alat peraga adalah untuk mendemonstrasikan konsep yang 

abstrak ke dalam bentuk  visual. Dalam proses pembelajaran alat peraga 

berfungsi:memecah  rangkaian pembelajaran ceramah yang monoton,Membumbui 

pembelajaran dengan  humor untuk memperkuat minat siswa belajar,menghibur siswa 

agar pembelajaran tidak membosankan,memfokuskan perhatian siswa pada materi 
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pelajaran secara kongkrit,melibatkan siswa dalam proses belajar sebagai rangkaian 

pengalaman nyata. 

Alat Peraga, menurut Sudjana alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap 

oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar 

siswa lebih efektif dan efisien.(http://www.columbia.edu/cu/tat/handout15.html, 

2009)   

Alat peraga mempunyai arti alat  bantu untuk mendidik atau mengajar supaya apa 

yang diajarkan mudah dimengerti anak didik.  

7.  Kantong Nilai Plastik Transparan  

Kantong mempunyai arti pundi-pundi, saku, tempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

199:387), Nilai artinya harga, angka kepandaian, rata-rata (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia 1990:615), plastik artinya yang dapat diacu, dibentuk (KBBI 1990:690), 

dan transparan artinya tembus sinar, tembus pandang, bening (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia 1990:960).  

Secara keseluruhan kantong nilai plastik transparan dapat diartikan tempat antara 

yang terbuat dari plastik yang tembus pandang. Kantong nilai plastik transparan 

dibuat oleh penulis menggunakan kertas manila dan plastik yang tembus pandang 

dibuat silinder dan ditempelkan pada kertas manila dengan menggunakan kastol.  

Dengan demikian secara keseluruhan  pengertian dari judul skripsi ini adalah usaha 

untuk menaikkan hasil belajar siswa (pesertadidik) kelas III dasar yang dibahas 

adalah cara menjumlahkan menggunakan cara menaruh di tempat angka yang dibuat 

dari plastik yang tembus pandang.  
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