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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar mempunyai peranan penting

dalam dunia pendidikan, karena pembelajaran matematika merupakan salah

satu sarana dalam mebentuk siswa untuk berpikir secara ilmiah. Matematika

membekali peserta didik untuk mempunyai kemampuan berpikir, logis,

analitis, sistematis, kritis serta keamampuan bekerjasama. Oleh sebab itu,

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari

sekolah dasar.

Mata pelajaran matematika memiliki tujuan agar peserta didik

memiliki kemampuan sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menapsirkan
solusi yang diperoleh.

4. Mengkomonikasikan gagasan dengan sImbol, table, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sifat saling menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.1

1 Depdiknas, Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Pusat Kurikulum, 2006),
hlm. 40
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Tujuan pembelajaran matematika tersebut memberikan makna bahwa

pembelajaran matematika dapat dijadikan sebagai sarana untuk melatih siswa

dalam mengembangkan kemampuan menarik kesimpulan, membentuk

kreatifitas, kemampuan memecahkan masalah, dan mengkomonikasikan

gagasan, serta menata cara berpikir dan pembentukan keterampilan

matematika untuk mengubah tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku

siswa dapat terlihat pada proses dan akhir pembelajaran yang mengacu pada

hasil belajar. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh ketercapaian

proses pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan siswa mempelajari

matematika itu tidak terlepas dari proses pembelajaran matematika dikelas

atau sekolah. dengan kata lain apabila proses pembelajaran matematika baik

maka diharapkan siswa mencapai hasil belajar matematika yang tinggi.

Secara umum diberikannya matematika di sekolah adalah untuk

mempersiapkan peserta didik agar bisa menghadapi perubahan kehidupan dan

dunia yang selalu berkembang dan sarat perubahan. Melalui latihan bertindak

atas dasar pikiran logis, rasional dan kritis. Juga kemampuan siswa untuk

bermatematika dalam kehidupan sehari-hari mempelajari ilmu pengetahuan,

teknologi, seni (IPTEKS) sedangkan penekanan tujuan umum pelajaran

matematika di sekolah adalah nalar, pembentuka sikap siswa dan keterampilan

dalam penerapan ilmu matematika.2

Berdasarkan wawancara peneliti dengan seorang guru kelas V SDN

005 Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu bahwa perolehan tes

2 Moch, Mrasykur dan Abdul Halim Fathani, Mathematical Intelegenc : Cara Cerdas dan
Mengulangi Kesulitan Belajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 36
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hasil belajar matematika dari 21 orang siswa kelas V SDN 005 Pagaran Tapah

Darussalam Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada mata

pelajaran matematika masih rendah. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang

diperoleh siswa masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM)

yang telah ditetapkan di sekolah yaitu 68.

Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika dapat

dilihat dari gejala-gejala yaitu:

1. Dari 21 orang siswa, hanya 8 orang (38,09%) yang memperoleh nilai

diatas kriteria ketuntasan minimum (KKM), sedangkan 13 orang (61,90%)

belum mencapai KKM.

2. Siswa masih sulit menjawab soal ulangan, hal ini terlihat ketika dilakukan

ulangan hanya 9 orang (42,86%) yang dapat menjawab soal ulangan harian

dengan benar, sedangkan 12 orang (57,14%) masih sulit menjawab soal

ulangan sehingga hasil yang diperoleh tidak mencapai KKM yang telah

ditetapkan.

3. Setiap kali diberikan pekerjaan rumah, hampir 85% siswa menjawab

dengan benar, namun ketika ditanyakan kembali hanya 56% siswa yang

dapat menjawab soal yang diberikan guru.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran

matematika yang dilakukan di kelas V, pada proses pembelajaran secara

berurutan guru menjelaskan materi, memberikan contoh soal, memberikan

latihan, serta memberikan tugas rumah kepada siswa. Proses pembelajaran

yang demikian menunjukan bahwa pembelajaran berpusat pada guru, siswa
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kurang di arahkan untuk belajar mandiri dan bekerja sama. Sedangkan

pembelajaran yang dituntut dalam kurikulum pada saat sekarang ini antara lain

pembelajaran yang berpusat kepada siswa, siswa diarahkan untuk belajar

secara mandiri dan bekerja sama.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30-31,

yaitu:























Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para
Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!”. 3

Ada dua sosok peserta yang diperbincangkan dalam ayat ini, yaitu

malaikat dan Nabi Adam.Pendidiknya adalah Allah, dia mengajar malaikat

3 Al-Qur’an, Surat Al- Baqarah, (Ayat 30-31)
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dan juga mengajara Adam. Malaikat diberi hak berbicara mengenai apa yang

akan Allah lakukan, yaitu penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Nabi Adam sebagai peserta didik tidak hanya menerima transfer ilmu, tanpa

usaha, dari Allah. Tetapi Allah memberikan daya kepadanya, berupa indra,

akal atau kalbu, sehingga membuat Adam aktif dan memperoleh ilmu

mengungguli malaikat4.

Guru tidak boleh memperlakukan peserta didiknya sebagai wadah

yang siap menerima apa saja yang disampaikannya. Tetapi guru semestinya

memformat proses pembelajaran sedemikian rupa agar siswa lebih aktif

mencari dan menemukan sendiri ilmu pengetahuan yang dituntutnya.

Sebenarnya dalam proses pembelajaran, guru sudah berusaha

mengadakan perbaikan, baik dalam membuat persiapan belajar maupun dalam

proses pembelajaran yaitu dengan menerapkan pembelajaran berkelompok.

Namun pembelajaran berkelompok ini kurang menuntut dan mengerahkan

siswa berfikir secara individu terlebih dahulu, karena jika diterapkan

pembelajaran ini hanya siswa yang mempunyai kemampuan akademis tinggi

saja yang dominan mengerjakan suatu permasalahan. Sehingga peran individu

masih lemah dalam menyelesaikan permasalahan matematika.

Berdasarkan permasalah yang dikemukakkan tersebut peneliti ingin

melakukan perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar

siswa yaitu dengan menerapkan strategi small group work.

Oleh sebab itu, dari permasalahan yang dikemukan di atas penulis

tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul:

4Kadar M.Yusuf, Tafsir Tarbawi, (Pekanbaru, Zanafa Publishing, 2011), hlm. 75
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“Penerapan Strategi Small Group Work Untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas V Sekolah

Dasar Negeri 005 Pagaran Tapah Darussalam Kecamatan Ujung Batu

Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya salah penafsiran, maka perlu dijelaskan

beberapa istilah berkaitan dengan judul penelitian:

1. Strategi small group work berarti (kerja kelompok kecil). Strategi

small group work dapat dipandang sebagai suatu modifikasi dari

diskusi seluruh kelas (whole-class discus-sion) dan melengkapi

diskusi, namun keberhasilan small group work tergantung dari banyak

faktor yang tentu dapat membantu diskusi kelas, misalnya: Fokus

pembelajaran bagi siswa harus jelas, persiapan siswa harus memadai,

bimbingan guru pada siswa harus jelas, arahan, tapi tidak intervensi

oleh guru, monitoring dan feedback oleh guru, pengaturan waktu yang

bagus dan kesimpulan yang logis.

2. Hasil Belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui

kegiatan belajar. Hasil belajar terfokus pada nilai atau angka yang

dicapai siswa melalui tes hasil belajar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas,

maka dapat rumusan permasalah dalam penelitian ini adalah “Apakah

penerapan strategi small group work yang dapat meningkatkan hasil belajar
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siswa mata pelajaran matematika di kelas V SDN 005 Pgaran Tapah

Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Pen9elitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi

small group work yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata

pelajaran matematika kelas V SDN 005 Kecamatan Ujung Batu Kabupaten

Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa

Penerapan strategi small group work dapat meningkatkan keaktifan

siswa kelas V SDN 005 Pagaran Tapah Darussalam Kecamatan Ujung

Batu Kabupaten Rokan Hulu.

b. Bagi guru

1) Dengan adanya strategi small group work dapat dijadikan salah

satu pendekatan dalam belajar yang dapat diterapkan dalam

pembelajaran matematika.

2) Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan

kualitas mengajar bagi guru.

c. Bagi sekolah
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1) Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijadikan salah

satu bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar

matematika siswa di SDN 005 Pagaran Tapah Kecamatan Ujung

Batu Kabupaten Rokan Hulu.

2) Meningkatkan produktivitas sekolah melalui peningkatan kualitas

pembelajaran

d. Bagi peneliti

1) Hasil penelitian ini menjadi landasan dan panduan dalam rangka

menindak lanjuti penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih

luas.

2) Sebagai suatu upaya dalam menciptakan dan mengembangkan

strategi atau model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil

belajar.


