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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

           Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan  dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

  Penyelenggaraan pendidikan nasional diorientasikan pada 

peningkatan aspek kreativitas dengan sasaran utama untuk 

mengembangkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang 

terampil yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa pada 

masa yang akan datang. Peran guru sangat diharapkan untuk menjawab 

segala tantangan peningkatan mutu pendidikan, karena guru sebagai 

penyelenggara pendidikan yang terlibat langsung berinteraksi dengan 

siswa. Menurut Sugiono (2010) Sebagai seorang guru bukanlah pada 

kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih pada 

kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan 

bermakna bagi siswanya. Ukuran yang mudah digunakan untuk mengukur 
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keprofesionalan guru adalah jika kelas yang diajar menjadi surganya siswa 

untuk belajar atau kehadiran guru di kelas selalu dinantikan siswa. 

  Pembelajaran matematika dalam kurikulum  Tingkat Satuan 

Pendidikan 2006, guru diminta agar tidak mendominasi kelas dan 

pengajaran oleh guru supaya berpusat pada peserta didik, dengan tujuan 

agar peserta didik aktif, gembira dan senang belajar matematika. Namun di 

lain pihak guru harus pula memperhatikan apakah model pembelajaran 

yang sesuai dengan tuntutan itu penerapannya sudah efektif dan efisien. 

  Sebagai pengetahuan, matematika mempunyai ciri–ciri khusus 

antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis dan logis. Menurut 

Soedjadi (1999), keabstrakan matematika karena obyek dasarnya abstrak, 

yaitu fakta, konsep, operasi dan prinsip. Ciri keabstrakan matematika 

beserta ciri lainnya yang tidak sederhana menyebabkan matematika tidak 

mudah untuk dipelajari dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang 

tertarik terhadap pelajaran matematika, benci bahkan ada yang 

mengatakan alergi terhadap matematika. 

  Secara umum menurut kenyataan yang ada, pelajaran matematika 

merupakan pelajaran yang menjadi momok, pelajaran yang sangat ditakuti 

oleh siswa. Karena pelajaran matematika dianggap pelajaran yang sarat 

dengan banyak menguras energi untuk berfikir. Sedangkan dalam 

kehidupan sehari–hari matematika merupakan kebutuhan yang sangat 

diperlukan dalam berbagai kehidupan, artinya manusia hidup tidak terlepas 

dari matematika. 
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  Salah satu kemampuan berhitung yang kurang dikuasai dengan 

baik oleh siswa sekolah dasar adalah penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat (positif dan negatif). Hal ini dikarenakan pada saat 

pembelajaran siswa masih dalam tahap berpikir konkret sementara 

pembelajaran dikelas tidak didukung media dan metode pembelajaran 

yang tepat sehingga siswa kurang berminat, bahkan ini dibuktikan dengan 

hasil belajar yang rendah. Demikian juga fasilitas belajar-mengajar sangat 

minim, buku pelajaran yang tidak mencukupi siswa. 

Dari berbagai masalah terbut maka masalah yang akan di pilih ialah: 

a. Minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran matematika masih 

rendah, karena mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran 

yang relatif sulit. 

b. Sistem pembelajaran banyak menekankan pada hafalan-hafalan, 

sehingga peserta didik cepat bosan dan mudah lupa. 

Berdasarkan uraian masalah yang peneliti pilih. Maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian yang dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri Pondowan 01 tahun 

pelajaran 2012/2013 untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat 

maka penelitian ini akan dilaksanakan melalui pemberian tindakan kelas, 

dimana peneliti akan berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. 
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B. Pembatasan  Masalah 

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang terlalu jauh, maka ditentukan 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Pembelajaran Matemetika di kelas IV SD Negeri Pondowan 01 Semester 

I Tahun Pelajaran 2012 / 2013. 

2. Strategi yang di gunakan adalah Team Quiz. 

3. Aspek yang akan di tingkatkan adalah aktivitas dan hasil belajar 

Matematika. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah melalui strategi Team Quiz dapat meningkatkan aktivitas belajar 

Matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Pondowan 01 ? 

2. Apakah melalui strategi Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika pada SD Negeri Pondowan 01 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Tujuan Umum meliputi: 
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1) Untuk meningkatan hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV SD 

Negeri Pondowan 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

2) Untuk melatih siswa dalam belajar berkelompok dan mengemukakan 

pendapat dalam berdiskusi. 

3) Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi pelajaran 

Matematika. 

b. Tujuan Khusus 

Meningkatkan peningkatan hasil belajar Matematika melalui 

metode Team Quis pada siswa kelas IV  SD Negeri Pondowan 01. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran Matematika, dan sebagai salah satu cara 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika 

melalui metode Team Quiz. 

b. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1) Bagi Siswa  

a. Meningkatkan  hasil belajar siswa. 

b. Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan guru dapat menjadi 

model bagi siswa bersikap kritis terhadap hasil belajarnya. 
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c. Siswa mampu percaya diri karena mampu memecahkan masalah 

dalam pembelajaran matematika. 

d. Meningkatkan ketrampilan berpikir siswa dalam pelajaran 

matematika khususnya mengenai materi bilangan bulat tentang 

melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan 

positif dan negatif. 

2) Bagi Guru  

a. Guru mendapatkan peran aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan sendiri. 

b. Menambah bahan acuan bagi guru dalam pembelajaran 

matematika dalam penggunaan alat peraga. 

c. Memperbaiki pembelajaran yang dikelola guru. 

d. Mengembangkan professional guru 

e. Memberikan rasa percaya diri 

f. Memberi kesempatan kepada guru untuk menuangkan berbagai 

ide-ide pendidikan dalam praktik pembelajaran sehingga dapat 

mengubah hasil belajarnya. 

3) Bagi Sekolah  

a. Meningkatkan kualitas pendidikan. 

b. Menumbuhkan iklim kerja sama yang kondusif untuk memajukan 

sekolah. 

c. Memberi sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah. 
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d. Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan/ 

kemajuan bagi guru dan pendidik di sekolah tersebut. 

4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi peneliti karena 

penelitian akan lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam kegiatan belajar mengajar sekaligus menentukan 

solusinya, sebagai bekal bagi peneliti untuk menjadi tenaga pendidik di 

masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 


