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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi jalannya

pembangunan suatu bangsa. Mutu pendidikan yang baik akan menciptakan

sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Ketersediaan sumber daya manusia

yang bermutu harus dimulai sejak dini. Pengenalan dasar-dasar pengetahuan yang

baik akan menciptakan pondasi ilmu yang kokoh. Pondasi yang kokoh akan

memudahkan siswa dalam menguasai bcidang ilmu yang lebih tinggi. Penciptaan

pondasi ilmu pengetahuan dimulai dari pendidikan dasar.

Proses pembelajaran memegang peranan yang sangat vital. Hamalik

mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran, unsur proses belajar

memegang peranan yang sangat vital.1 Guru harus memahami sebaik-baiknya

tentang proses belajar siswa, agar ia dapat memberikan bimbingan dan

menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi siswa-siswa. Bagi

seorang guru mengajar merupakan tugas yang wajib dilaksanakan. Lebih lanjut

Hamalik menjelaskan mengajar adalah memberikan bimbingan belajar kepada

siswa.2

Pemberian bimbingan belajar kepada siswa seorang guru harus mempu

menguasai berbagai teknik dalam mengajar agar materi yang didampaikan dapat

dipahami oleh siswa dengan mudah karena teknik mengajar merupakan salah satu

1 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 27
2 Ibid, hlm. 50
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cara atau trik yang dilakukan dalam menyampaikan materi pelajaran.3 Meteri yang

diajarkan di Sekolah Dasar terbagi atas beberapa disiplin ilmu. Salah satu bidang

ilmu yang diajarkan adalah matematika. Matematika mata pelajaran yang

dipelajari oleh semua siswa dari SD hingga SLTA dan bahkan juga di perguruan

tinggi.

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang mempunyai keterkaitan

paling banyak dengan cabang ilmu lain, ilmu yang bersifat universal. Matematika

merupakan ilmu yang mendasari pengembangan teknologi modern, mempunyai

peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia.

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini dilandasi

oleh perkembangan Matematika di bidang teori bilangan aljabar, analisis teori

peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika agar peserta didik

memiliki kemampuan, yaitu:

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

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

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

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sifat saling menghargai kemampuan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam

3 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 125
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mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.4

Untuk mencapai tujuan tersebut, tugas dan peranan guru sebagai pendidik

profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat

berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas, yang lazim disebut proses

belajar meengajar. Guru juga bertugas sebagai administrator, evaluator, konselor,

dan lain-lain sesuai dengan sepuluh kompetensi (kemampuan) yang dimilikinya.

Namun sebagai inti dari kegiatan pendidikan sekolah, proses belajar mengajar

sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.

Berdasarkan hal tersebut, peran guru dalam menentukan teknik

pembelajaran sangat pentin. Sebab apa yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran tergatung pada penggunaan teknik pembelajran yang tepat. Oleh

karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar Matematika guru

harus menentukan teknik pembelajaran dan tepat dan efisien. Tujuan pemiihan

teknik pembelajaran pada hakikatnya adalan untuk mencapai hasil belajar siswa

secara maksimal sebagai mana kita ketahui pembelajaran yang ideal adalah

pembelajaran yang sesuai antaran teknik pembelajaran yang digunakan dengan

materi pelajaran.

Pembelajaran yang ideal mengandung makna usaha bagaimana membuat

siswa belajar memperoleh hasil belajar yang ideal, dengan kata lain bagaimana

cara terjadi peristiwa belajar di dalam diri siswa. Sedangkan hasil belajar yang

ideal adalah hasil yang diperoleh siswa dalam belajar telah memcapai Kriteria

4 Depdiknas, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Pusat Kurikulum, Balitbang
Depdiknas, 2006, hlm. 40



4

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan atau yang ditentukan pada setiap

mata pelajaran.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Sekolah Dasar Negeri

006 Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar di temukan gejala-

gejala sebagai berikut:

1. Diantara 23 siswa hanya 6 orang (27,27%) yang memperoleh nilai di atas

KKM yang telah ditetapkan, yaitu 65, sedangkan yang lain masih tergolong

belum tuntas.

2. Hanya 5 dari 23 orang siswa atau sekitar (22,72%) siswa yang dapat

mengerjakan latihan yang diberian oleh guru.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, dapat dianalisa bahwa hasil belajar siswa

khususnya pada mata pelajaran matematika masih tergolong rendah. Guru telah

berupaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika

diantaranya : (1) Guru telah memberikan remedial bagi siswa yang belum

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 65, (2) Guru telah

memberikan arahan dan contoh-contoh terlebih dahulu sebelum memberikan

tugas, (3) Memberikan metode yang bervariasi seperti ceramah, Tanya jawab,

diskusi dan pemberiam tugas.

Namun dari upaya yang dilaksanakan, hasil belajar siswa yang diharapkan

masih belum menunjukkan peningkatan berarti. Perlu pemilihan teknik yang tepat

untuk mengajar pelajaran matematika kepada siswa. Oleh karena itu, peneliti
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ingin mencoba untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah tersebut dengan suatu

teknik yaitu Summary Ball. Teknik summary ball berarti bola ringkasan.5

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengadakan suatu

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan teknik yang berpusat pada

siswa dengan judul “Penerapan Teknik Pembelajaran Summary Ball Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika di

Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.”

B. Definisi Istilah

1. Teknik pembelajaran Summary Ball berarti bola ringkasan.6 Kegiatan

melempar suatu benda secara perlahan satu sama lain. Siswa yang menangkap

bola tersebut harus mengatakan suatu fakta, konsep atau gagasan yang baru

saja disajikan dalam pembelajaran dan melemparkan kepada siswa lain yang

belum berbicara. Siswa yang kedua dan seterusnya harus menambahkan

sesuatu yang belum disebutkan, putar terus sampai hanya satu siswa yang

tersisa berdiri.

2. Hasil belajar adalah merupakan tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam sebuah program evaluasi.7 Yaitu nilai yang

diperoleh setelah menjalani tes tertulis yang tertuang dalam bentuk nilai atau

angka sesuai dengan KKM yang ditetapkan.

5 Rick Wormeli, Meringkas Mata Pelajaran 50 Teknik Unttuk Meningkatkan Pembelajaran
Siswa, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 176

6 Ibid
7Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Bandung: Rosdakarya, 2007, hlm. 141
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Penerapan Teknik Pembelajaran

Summary Ball yang Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran Matematika di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?”

D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran matematika di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar melalui penerapan teknik

pembelajaran Summary Ball.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang

akan diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa, dengan teknik pembelajaran Summary Ball dapat

meningkatkan hasil belajar metematika pada siswa Kelas IV Sekolah

Dasar Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

b. Bagi guru, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih

suatu teknik pembelajaran yang efektif guna meningkatkan mutu

pembelajaran.

c. Bagi sekolah, meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan kualitas

pembelajaran.


