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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan pada

setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu hal

penting untuk menentukan maju mundurnya suatu bangsa, maka untuk

menghasilkan sumber daya manusia sebagai subjek dalam pembangunan

yang baik, diperlukan modal dari hasil pendidikan itu sendiri. Khusus untuk

pelajaran matematika, selain mempunyai sifat yang abstrak, pemahaman

konsep yang baik sangatlah penting. Karena untuk memahami konsep yang

baru diperlukan prasyarat pemahaman konsep sebelumnya1.

Pada kehidupan sehari-hari, konsep dan prinsip matematika banyak

digunakan dan diperlukan, baik sebagai alat bantu dalam penerapan-

penerapan bidang ilmu lain maupun dalam pengembangan matematika itu

sendiri. Hal ini dipertegas oleh Hudojo, bahwa matematika bukanlah ilmu

yang hanya untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi ilmu yang bermanfaat

untuk sebagian besar ilmu-ilmu lain2. Dengan kata lain, matematika

mempunyai peranan yang sangat esensial untuk ilmu lain, yang utama sains

dan teknologi. Selanjutnya, Hudojo mengatakan  bahwa matematika

merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas dibandingkan dengan

disiplin ilmu lain. Kekhasan tersebut merupakan ciri penting yang dimiliki

1 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, PT
Bumi Aksara, Jakarta,  2007,  hlm 221.

2 Hudojo, Strategi Belajar Mengajar, IKIP Malang , Malang, 1990, hlm 62.
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matematika yakni (1) memiliki objek yang abstrak, (2) bersifat deduktif dan

konsisten.3 Mempelajari matematika berarti belajar tentang sesuatu yang

abstrak yang memuat pengertian-pengertian yang dituangkan ke dalam

simbol-simbol atau gambar–gambar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

untuk mempelajari matematika diperlukan kemampuan berfikir dan bernalar

tinggi pada diri siswa.

Mata pelajaran matematika memiliki tujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan ( KTSP) yaitu:

1. Memiliki konsep matematika, menjelaskan kaitan antara konsep
dan mengaplikasikan algoritma secara luas, akurat, efesien dan
tepat dalam pemecahan masalah.

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

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

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

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki perasaan ingin tahu, memiliki perhatian
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.4

Agar dapat mencapai tujuan KTSP tersebut, maka dibutuhkan proses

pembelajaran yang efektif dan efesien, yang dalam proses ini terjadi

hubungan timbal balik antara guru dan siswa secara edukatif, sehingga

tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal.

3 Ibid, hlm 1.
4 Masnur Muslich, Op. Cit, hlm, 12.
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Berdasarkan informasi dari guru bidang studi matematika di Sekolah

Dasar Muhammadiyah 036 Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ,

hasil belajar siswa pada pelajaran matematika masih rendah. Hal ini dapat

dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut :

1. Jika diberikan tugas di rumah maupun di sekolah hanya 10 ( 50 %) siswa

dari 20 siswa yang dapat mengerjakan sedangkan siswa yang lain hanya

menyontek.

2. Dari 20 orang siswa Ketika dilakukan ulangan hanya 6 (30%) siswa yang

mencapai nilai KKM sedangkan 14 (70 %) siswa masih belum mencapai

nilai KKM, yaitu 65.

3. Dari 20 orang siswa, 11 ( 55%) siswa tidak mampu mengerjakan tugas

yang diberi guru, hal ini dapat dilihat dari kegiatan siswa yang tidak

mampu menyelesaikan soal pada waktu yang telah ditetapkan guru.

Siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru sudah berusaha

mengadakan perbaikan-perbaikan pembelajaran. Usaha yang dilakukan guru

diantaranya memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, mengulang

materi yang belum dimengerti siswa, dan memberikan latihan tambahan pada

siswa, namun hasilnya kurang maksimal.

Melihat fenomena tersebut, maka perlu diterapkan suatu sistem

pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan

belajar mengajar, guna meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap

pelajaran matematika. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran
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siswa secara aktif adalah strategi menguji pemahaman. Strategi menguji

pemahaman ini sangat cocok diterapkan pada pembelajaran matematika

karena dalam mempelajari matematika tidak cukup hanya mengetahui dan

menghafal konsep-konsep matematika tetapi juga dibutuhkan suatu

pemahaman serta kemampuan menyelesaikan persoalan matematika dengan

baik dan benar. Melalui strategi pembelajaran ini siswa dapat mengemukakan

pemikirannya, saling bertukar pendapat, saling bekerja sama jika ada teman

dalam kelompoknya yang mengalami kesulitan. Hal ini dapat meningkatkan

pemahaman siswa untuk mengkaji dan menguasai materi pelajaran

matematika sehingga nantinya akan meningkatkan pemahaman siswa dengan

begitu hasil belajarnya pun akan meningkat. Dengan pemilihan model ini,

diharapkan pembelajaran yang terjadi dapat lebih bermakna dan memberikan

pemahaman konsep yang kuat kepada siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran Matematika Melalui Strategi Menguji Pemahaman di Kelas V

Sekolah Dasar Muhammadiyah 036 Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar”.

B. Definisi Istilah

Agar  terhindar dari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka

penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul

di atas:
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1. Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu kegiatan yang

telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu atau kelompok5.

Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah skor atau nilai yang

menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi melalui

penerapan strategi menguji pemahaman pada saat proses pembelajaran

matematika dilaksanakan.

2. Strategi menguji pemahaman adalah strategi yang digunakan untuk

memastikan pemahaman siswa terhadap makna dari konsep-konsep

kunci yang telah diajarkan6.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah Penerapan

Strategi Menguji Pemahaman dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada

Mata Pelajaran  Matematika di Kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 036

Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

matematika melalui strategi menguji pemahaman di kelas V Sekolah

Dasar Muhammadiyah 036 Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar.

5 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta,
2003, hlm, 15

6 Jmes Bellanca, Strategi dan Proyek Pembelajaran Aktif, Indeks, Jakarta, 2011, hlm, 103
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2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara

lain:

a. Bagi siswa: Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V

Sekolah Dasar Muhammadiyah 036 Gobah Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

b. Bagi guru: penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai strategi

pembelajaran untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar

yang menarik sehingga akan tercipta proses pembelajaran yang

efektif dan efesien.

c. Bagi sekolah: hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman

pengambilan kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu

pendidikan.

d. Bagi peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan

berpijak dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang

lingkup yang lebih luas lagi.


