
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dilaksanakan untuk 

mengembangkan 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 demokrasi  serta  bertanggung 

jawab (Sutrisno, 2007: 1).

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan 

peradaban  bangsa.  Oleh  karena  itu,  UUD  1945  secara  tegas  mengamanatkan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah 

proses  internalisasi  budaya  ke  dalam diri  seseorang  dan  membuat  orang jadi 

beradab.  Pendidikan  juga  merupakan  kunci  bagi  pemecahan  masalah-masalah 

sosial. Karena itulah, pendidikan yang progresif menyerukan penataan kembali 

masyarakat  dan  bangsa  lewat  pendidikan.  Dengan  pendidikan,  reformasi 

(terutama  reformasi  pendidikan  budi  pekerti)  dapat  dijalankan.  Begitu  juga 

halnya  dengan  reformasi  moralitas  (agama),  reformasi  kebudayaan 

(keindonesiaan), reformasi nasionalisme (Prayitno, 2008: 1).

Tujuan pendidikan secara umum adalah membentuk manusia dewasa baik 

jasmani  maupun  rohani,  tujuan  pendidikan  di  Indonesia  adalah  membentuk 
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manusia yang mempunyai  cita-cita yang sesuai dengan yang termaksud dalam 

Pancasila. Yaitu bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat 

kepribadian  manusia-manusia  pembangunan  yang  dapat  membangun  dirinya 

sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atau pembangunan bangsa.

Pendidikan  terkait  dengan  nilai-nilai,  mendidik  berarti  “memberikan, 

menanamkan,  dan  menumbuhkan”  nilai-nilai  pada  peserta  didik.  Kata 

memberikan  dan  menanamkan  nilai,  lebih  menempatkan  peserta  didik  dalam 

posisi pasif, menerima, mendapatkan nilai-nilai. Kata menumbuhkan nilai peserta 

didik,  peserta  didik  menumbuhkan,  mengembangkan  sendiri  nilai-nilai  pada 

dirinya, bagi dirinya, sendiri kata pendidik sebagai peserta didik yang aktif dan 

terdidik  sebagai  mendidik  diri  sendiri  bisa  saja  digunakan,  sebab hal  itu  bisa 

terjadi (Sukmadinata, 2007: 5).

Salah satu pembelajaran yang diajarkan sejak dari tingkat Sekolah Dasar 

(SD),  sampai  Perguruan  Tinggi  (PT)  adalah  matematika.  Pada  umumnya 

matematika dirasakan  lebih  sulit  untuk  dipahami  daripada  ilmu-ilmu  lainnya. 

Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kesesuaian antara kemampuan siswa 

dengan cara penyajian materi sehingga matematika dirasakan sebagai pelajaran 

yang  sulit  untuk  diterima.  Seorang  guru  harus  dapat  menentukan  strategi 

pengajaran yang sesuai dengan kemampuan siswanya sehingga mudah dipahami. 

Secara  khusus  ada  sebagian  masyarakat  sekolah  yang  memprihatinkan 

pengajaran  matematika  tidak  hanya  diperlukan  oleh  orang  yang  terjun  dalam 

dunia pendidikan, tetapi juga diperlukan oleh orang yang terjun di bidang lain. 

2



Mengajarkan  matematika  merupakan  suatu  kegiatan  pengajaran 

sedemikian  sehingga  siswa  belajar  untuk  mendapatkan  kemampuan  dan 

ketrampilan tentang matematika. Kemampuan dan ketrampilan tersebut ditandai 

dengan adanya  interaksi  yang positif  antara  guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa,  yang  sesuai  dengan  tujuan  pengajaran  yang  telah  ditetapkan.  Namun 

dalam  melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  khususnya  yang  berhubungan 

dengan matematika, ternyata masih banyak mengalami hambatan-hambatan baik 

yang  dialami  siswa  maupun  guru.  Salah  satu  hambatan  yang  terjadi  adalah 

kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika (Massofa, 2008: 2).

Upaya meningkatkan prestasi  belajar  matematikan  dilakukan oleh guru 

dengan  berbagai  metode,  guru  berusaha  untuk  menyusun  perencanaan 

sedemikian  rupa  dengan  harapan  siswa  lebih  menguasai  kompetensi  yang 

diharapkan. Demikian pula dalam pelaksanaan pembelajaran matematika,  guru 

berusaha  untuk  melaksanakan  skenario  pembelajaran  yang  telah  dibuat,  dan 

melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa, namun pada 

kenyataannya  berbagai  kendala  dihadapi  oleh  guru  dalam  pembelajaran 

matematika,  hal tersebut berdasarkan pengamatan sementara disebabkan dalam 

belajar  matematika  siswa belum bermakna,  sehingga pengertian  siswa tentang 

konsep  sangat  lemah.  Kebanyakan  siswa  mengalami  kesulitan  dalam 

mengaplikasikan  matematika  ke  dalam  situasi  kehidupan  real.  Hal  lain  yang 

menyebabkan  sulitnya  matematika  bagi  siswa  adalah  karena  pembelajaran 

matematika  kurang  bermakna.  Guru  dalam  pembelajarannya  di  kelas  tidak 

mengaitkan  dengan  skema  yang  telah  dimiliki  oleh  siswa  dan  siswa  kurang 
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diberikan  kesempatan  untuk  menemukan  kembali  dan  mengkonstruksi  sendiri 

ide-ide matematika. Mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-

ide  matematika  dalam  pembelajaran  di  kelas  penting  dilakukan  agar 

pembelajaran bermakna.

SMP Negeri I Baturetno Kabupaten Wonogiri merupakan sekolah dasar 

favourit yang tengah banyak diminati oleh masyarakat dan merupakan Sekolah 

Standar  Nasional  (SSN)  dimana  setiap  tahun  mengalami  peningkatan  jumlah 

pendaftar.  Adanya  kepercayaan  masyarakat  dan  ditunjuknya  SMP  Negeri  I 

Baturetno Kabupaten Wonogiri sebagai SSN, maka berdampak pada peningkatan 

tanggung jawab kepala  sekolah dan guru untuk mempertahankan kepercayaan 

pemerintah  dan  masyarakat  dengan  cara  berusaha  untuk  meningkatkan  hasil 

belajar, termasuk pembelajaran matematika, dengan melakukan pengelolaan yang 

sebaik-baiknya.

Dengan  pengelolaan  pembelajaran  matematika  yang  baik  diharapkan 

SMP Negeri I Baturetno Kabupaten Wonogiri lebih berperan dalam menciptakan 

siswa  yang  berprestasi.  Dari  uraian  di  atas  penulis  berusaha  memotret 

pengelolaan  pembelajaran  matematika  di  SMP Negeri  I  Baturetno  Kabupaten 

Wonogiri.

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka fokus penelitian ini adalah: 

“Bagaimana pengelolaan pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Baturetno 

Kabupaten Wonogiri?”.  Fokus penelitian ini dirinci menjadi 3 subfokus sebagai 

berikut. 
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1. Bagaimana pengelolaan materi  pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Baturetno Kabupaten Wonogiri? 

2. Bagaimana pengelolaan tata ruang pembelajaran matematika di SMP Negeri 

1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? 

3. Bagaimana pengelolaan interaksi pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Baturetno Kabupaten Wonogiri?

 
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  latar  belakang  dan  fokus  penelitian,  maka  tujuan  pada 

penelitian ini adalah.

1. Mendeskripsikan  pengelolaan  materi  pembelajaran  matematika  di  SMP 

Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri.

2. Mendeskripsikan pengelolaan tata  ruang pembelajaran matematika  di  SMP 

Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri.

3. Mendeskripsikan  pengelolaan  interaksi  pembelajaran  matematika  di  SMP 

Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan literatur 

pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, khusunya 

pada program Magister Manajemen Pendidikan.

5



2. Manfaat Praktis

a. Kepala  Sekolah:  Dapat  memonitor  guru  khususnya  guru  matematika 

dalam mengelola pembelajaran, baik dalam mengelola materi, tata ruang 

maupun interaksi pembelajaran.

b. Guru: Dapat melakukan kegiatan pembelajaran matematika dengan lebih 

berkualitas  dalam  menyampaikan  materi,  mengatur  tata  ruang  dan 

interaksi pembelajaran.

c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga: Dapat mengevaluasi secara rutin 

dalam pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan di setiap sekolah, 

serta  memonitor  seluruh guru yang sedang melakukan kegiatan  belajar 

mengajar. 

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan  adalah  proses  yang  khas  terdiri  dari  tindakan-tindakan 

perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan  yang 

dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain.

2. Pembelajaran  matematika  adalah sistem  penyampaian  obyek-obyek 

matematika  yang  harus  disesuaikan  dengan  tingkat  kesiapan,  tingkat 

kematangan, tingkat perkembangan intelektual peserta didik.

3. Pengelolaan  materi  adalah  kegiatan  guru  dalam  merencanakan, 

menggunakan, dan mengevaluasi materi ajar.
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4. Pengelolaan  tata  ruang  adalah  tindakan  guru  dalam  merencanakan, 

mengelola, dan mengevaluasi tata ruang kelas guna kegiatan pembelajaran. 

5. Pengelolaan  interaksi  adalah  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran.
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