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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran matematika, sebaiknya siswa berperan aktif, yaitu siswa 

ditempatkan sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai pengelola pembelajaran agar tujuan 

dari pembelajaran tercapai. Kurikulum satuan pendidikan tahun 2006 menyatakan bahwa tujuan 

dari pembelajaran matematika yaitu agar siswa memiliki kemampuan: (1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) Menggunakan penilaian 

dalam pola dan sifat, menemukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti atau penjelasan gagasan/pernyataan matematika, (3) Memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami soal, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk menjelaskan masalah, (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

Akan tetapi, masalah yang sangat menonjol dihadapi dalam pembelajaran matematika 

pada umumnya adalah hasil belajar para siswa yang belum memuaskan. Hal ini terjadi karena 

kurangnya rasa keingintahuan serta kurang kritisnya siswa dalam mempelajari matematika, 

sehingga mengakibatkan siswa pasif dalam belajar matematika. Kurangnya rasa ingin tahu dan 

kekritisan yang terdapat dalam diri siswa, dan kecenderungan siswa belajar hanya dengan 

menghafal rumus saja tanpa mengetahui darimana rumus tersebut diperoleh dapat 

mengakibatkan hasil belajar yang dicapai siswa belum optimal.  
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Mengembangkan hasil siswa dalam pembelajaran matematika bukan hal yang mudah. 

Untuk itu diperlukan suatu proses pembelajaran yang mendukung siswa menjadi kreatif. Dalam 

proses pembelajaran, guru dapat mengkombinasikan beberapa metode dari banyak metode yang 

ada. 

Seorang guru diharapkan dapat menyajikan meteri dengan menggunakan metode 

demonstrasi yang dapat membantu proses belajar mengajar di kelas agar penyampaian materi 

lebih mudah diserap oleh siswa. Namun, tidak banyak guru yang menggunakan dan 

memanfaatkan metode tersebut. Akibatnya para siswa merasa sulit dan memerlukan waktu yang 

lama untuk memahami materi pelajaran yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada waktu PPL diperoleh bahwa hasil belajar 

matematika siswa belem memenuhi standar KKM. Siswa kurang mengusai pelajaran materi 

jaring-jaring balok dan kubus, hal ini juga diperkuat dari hasi pretes yang dilakukan pada siswa 

kelas IV SD Negeri 057215 Langkat nilai rata-rata matematika yang diperoleh sebesar 57,56 dari 

23 siswa terdapat 18 siswa atau 78,26% yang belum mencapai ketuntasan, sedangkan siswa yang 

mencapai ketuntasan sebesar 5 siswa atau 21,74%. Penyebab lain rendahnya hasil belajar siswa 

adalah bahwa perencanaan dan implementasi pembelajaran yang dilakukan oleh para guru 

matematika tampaknya masih dilandasi dengan metode konvensional yaitu ceramah, pemberian 

tugas dan diskusi, media yang digunakan dalam belajar kurang mendukung, kondisi 

pembelajaran matematika seperti ini akan menimbulkan kebosanan bagi siswa, sehingga 

menyebabkan siswa hanya menerima pelajaran secara pasif, pemahaman siswa tentang jaring-

jaring balok dan kubus masih rendah, kurangnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran 

Matemátika.  
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mencoba menggunakan metode demonstrasi dalam penyampaian materi jaring-jaring 

balok dan kubus. Dengan harapan dapat mempermudah komunikasi antara guru dengan siswa 

dalam proses mengajar, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri Nomor 057215 

Langkat dengan judul: “Penerapan Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Matematika 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Nomor 057215 Langkat 

Tahun Ajaran 2012/2013” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui masalah yang timbul dalam 

pengajaran mengenai materi jaring-jaring balok dan kubus. Maka masalah-masalah itu perlu 

diidentifikasi yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam memilih dan mentapkan 

masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah: 

1. Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, pemberian tugas dan diskusi. 

2. Pemahaman siswa tentang jaring-jaring balok dan kubus masih rendah. 

3. Media yang digunakan dalam belajar kurang mendukung. 

4. Rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. 

 Kurangnya keaktifan belajar siswa dalam mengikuti pelajaran Matematika 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka peneliti memfokuskan masalah ini 

pada upaya peningkatan hasil belajar matematika materi jaring-jaring balok dan kubus dengan 

penerapan metode demonstrasi. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran matematika 

materi jaring-jaring balok dan kubus dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

No. 057215 Langkat Tahun Ajaran 2012/2013? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar pada pembelajaran matematika materi jaring-jaring balok 

dan kubus siswa kelas IV SD Negeri No. 057215 Langkat Tahun Ajaran 2012/2013 setelah 

penerapan metode demonstrasi. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai kontribusi khasanah ilmu pengetahuan dan untuk diteliti pada penelitian 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Untuk memperoleh gambaran mengenai metode pembelajaran bagi siswa terhadap 

hasil belajar yang dicapai. Sehingga guru dapat membangkitkan belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

Membantu siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya metode demonstrasi maka 

siswa diharapkan mampu memahami materi jaring-jaring balok dan kubus dengan 

mudah, karena mereka bisa langsung mengamati sendiri jaring-jaringnya. 

c. Bagi Peneliti 

1) Mengetahui metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dapat menyadari 

bahwa dalam penciptaan kondisi pembelajaran selain menggunakan metode juga 

diperlukan kreatifitas dalam pengelolaan kompetensi dasar yang ada. 

2) Secara khusus dapat mengetahui hasil yang maksimal dalam menerapkan metode 

demonstasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran Matematika di SD Negeri 057215 Langkat. 

d. Bagi Sekolah 

1) Menghasilkan calon-calon guru yang profesional di masa depan. Dengan 

demikian, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mempersiapkan 

calon guru yang akan datang. Jika penelitian berhasil, sekolah mampu 

menghasilkan output yang maksimal. 



6 

 

2) Untuk mengetahui bahwa metode demonstasi merupakan metode yang tepat 

diterapkan dalam pembelajaran matematika khususnya materi jaring-jaring balok 

dan kubus. 

e. Bagi peneliti lanjut 

1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi kepada para 

peneliti yang lainnya. 

 


