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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari berbagai 

permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu tentu bukan hanya permasalan 

matematis saja, melainkan masih banyak terdapat permasalahan lain yang 

sangat kompleks. Dalam hal ini matematika mempunyai peranan penting 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keseharian tersebut. Oleh 

karena itu, matematika sangat diperlukan setiap orang dalam kehidupan 

sehari-hari untuk memecahkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. 

Kesulitan siswa dalam mempelajari matematika juga disebabkan oleh 

faktor dari dalam siswa. Banyak siswa menganggap matematika sebagai salah 

satu mata pelajaran yang sangat sulit. Hal ini membuat mereka takut terhadap 

matematika dan sekaligus malas untuk mempelajarinya. Mengingat begitu 

besar persepsi negatif yang muncul terhadap pelajaran matematika, maka 

diperlukan suatu upaya perbaikan yang dapat membuat proses belajar 

mengajar matematika menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, karena 

pembelajaran yang bermakna akan membuat materi pelajaran menjadi 

menarik, bermanfaat, dan menantang bagi siswa. Selain itu, dalam 

pembelajaran yang bermakna siswa terlibat secara aktif dalam 

mengkonstruksi sendiri ide-ide matematika. Dengan demikian siswa tidak 

mudah lupa akan materi yang telah mereka pelajari di sekolah.  



2 
  
 
 
 
 
 
 

 
Pada kenyataannya, pembelajaran matematika selama ini masih 

terpusat pada guru. Sebagian besar guru dalam mengajar masih menggunakan 

komunikasi satu arah dimana guru bertindak sebagai pemberi ilmu 

pengetahuan, sedangkan siswa dianggap sebagai penerima pengetahuan yang 

pasif (Didang Setiawan, 2004: 29). Guru memegang otoritas penuh dalam 

kegiatan pembelajaran, sedangkan siswa hanya dianggap sebagai obyek dan 

bukan sebagai subyek dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dianggap 

layaknya botol kosong yang perlu diisi. Padahal, sebelum memulai pelajaran 

siswa sudah mempunyai pengalaman yang mereka peroleh dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Mengingat akan begitu pentingnya matematika, maka diharapkan 

matematika sudah diajarkan kepada siswa sejak dini. Pengajaran matematika 

sejak dini dapat dilakukan sejak di tingkat Taman Kanak-Kanak, sedangkan 

pembelajaran matematika di tingkat Sekolah Dasar dijadikan sebagai titik 

tolak perkembangan bernalar siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi.Selain itu, pembelajaran matematika di Sekolah Dasar juga berperan 

sebagai prasyarat untuk mempelajari ilmu-ilmu eksak lainnya.Atas dasar 

tersebut, pembelajaran matematika di Sekolah Dasar dianggap sangat penting. 

Dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar, seorang guru harus 

memahami karakteristik matematika dan karakteristik siswa Sekolah 

Dasar.Untuk menciptakan pembelajaran matematika yang efektif, efisien, dan 

menyenangkan bagi siswa, maka diperlukan adanya kemampuan khusus dari 
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seorang guru dalam menjembatani antara karakteristik siswa Sekolah Dasar 

yang masih berpikir secara konkret dengan ilmu matematika yang bersifat 

abstrak. Menurut Gatot Muhsetyo, dkk ( 2008:1.2), “matematika mempunyai 

ciri-ciri khusus antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan 

logis”.Keabstrakan yang dimiliki matematika menyebabkan banyak siswa 

yang merasa kesulitan dalam mempelajari matematika. 

Hal ini berarti bahwa guru sebagai pengajar harus berupaya untuk 

meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar 

dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan 

kompetensi guru. Guru yang kompeten akan mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif dan efisien dan akan lebih mampu mengelola kelasnya 

sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Hasil belajar 

tersebut berupa perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, 

pengertian, kebiasaan dan sikap siswa terhadap sesuatu. 

Berdasarkan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dalam pembelajaran Matematika, siswa dituntut untuk menggunakan operasi 

hitungperkalian bilangan (Depdiknas, 2006:5).Hal ini berarti bahwa guru 

harus dapat menguasai metode mengajar agar dapat membantu siswa dalam 

operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan 

bulat adalah salah satu materi pelajaran Matematika tentang perkalian 

bilangan satu angka dengan dua angka, penjumlahan satu angka dengan tiga 
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angka, yang dikaitkan dalam masalah kehidupan sehari-hari (Silabus 

Matematika, KTSP SD kelas V, 2006:26). 

Rendahnya hasil belajar siswa juga dialami siswa SD Negeri 1 

Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Klaten pada mata pelajaran 

Matematika Kelas V semester I Tahun Pelajaran 2012/2013, diduga karena : 

(1). sikap antusias anak atau siswa selama mengikuti pelajaran Matematika 

kurang, (2). Tingkat kecerdasan anak atau siswa yang berbeda-beda, (3). 

metode yang digunakan kurang tepat atau kurang sesuai, (4). Kurangnya 

konsentrasi perhatian siswa pada materi pembelajaran, (5). rendahnya respon 

umpan balik siswa terhadap pertanyaan guru. Hal ini dapat dibuktikan pada 

hasil ulangan formatif siswa seperti tercantum dalam tabel: 
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Tabel 1  

Data Awal Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran  
Matematika SDN 1 Jonggrangan 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

NO NAMA NIS 

JENIS 

KELAMIN NILAI PRESTASI 
KET 

L P TUNTAS 

TDK 

TUNTAS 

1 RIZKY SANTOSO  2423  L     V    

2 JOHAN ADI SAPUTRO  2436  L     V   

3 SAMINTO DENDY   2452  L    V      

4 IFAN SETIAJI  2457  L     V    

5 ALFIAN   2458  L     V    

6 NUGROHO TRI . H  2459  L     V    

7 HEXA SURYA . P  2461  L     V   

8 RAGIL YORDAN. G  2462  L    V   

9 AURELIA ADI SETYA  2464    P    V    

10 VIVIANI CHANDRA.  D  2465    P  V     

11 TRI ICHTIAR .K  2466    P  V     

12 AHMAD RAFI'I  2467  L     V    

13 AGUNG SUYONO  2468  L    V     

14 LINGGA JOKO. S  2469  L    V     

15 NDARU PUTRO . P  2470  L      V   

16 VALENCIA YUNIKE. G  2471   P   V     

17 KUS HENDRI ATMAJA  2472  L    V     

18 JESSICA WIDIA .P  2473   P   V     

19 NUR CAHYA DIKA. S  2480 L      V    

20 SHELA FEBIAWATI  2492   P           V 

21 SUKMA SEPTIANA. D  2494    P   V   

22 ILHAM ADI . N  2526  L      V   

JUMLAH 15 7 41% 59%   

Berdasarkan pengamatan di kelas V SD Negeri 1 Jongrangan dalam 

pembelajaran operasi hitung penjumlahan bilangan bulat rata-rata  siswa yang 

hasilnya belajarnya tuntas sebesar41% sedangkan yang tidak tuntas sebesar 59%. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kurang karena menurut Kriteria 
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Ketuntasan Minimal (KKM) dalam mata pelajaran Matematika di kelas V SD 

Negeri 1 Jongrangan harus 65. 

Kenyataan ini perlu diantisipasi yaitu dengan cara menggunakan 

metode yang dapat merangsang siswa agar berani mengemukakan pendapat, 

ide, menganalisis, merumuskan, membuat laporan dan yang lainnya yang 

dapat merangsang aktivitas dan kreativitas belajar siswa, bukan hanya 

sekedar mendengarkan ceramah gurunya.  

Pemilihan metode mengajar oleh guru harus didasarkan pada materi 

pelajaran yang akan diberikan. Artinya, memilih metode pembelajaran harus 

disesuaikan dengan tujuan, materi, perbedaan individual siswa, alokasi waktu 

dan kemampuan guru itu sendiri. Dalam prakteknya, guru memilih satu 

metode mengajar yang utama untuk diterapkan selama masa tertentu dan 

memilih metode lain sebagai pendukungnya.  

Di antara metode mengajar yang mampu merangsang aktivitas dan 

kreativitas siswa adalah dengan metode kerja kelompok yakni metode 

pembelajaran dengan menitikberatkan aktivitas kelompok belajar 

siswa.Penerapan metode kerja kelompok mengandung pemikiran tentang 

dasar-dasar kerpibadian siswa. Metode ini dapat menumbuhkan kesadaran 

diri akan pentingnya pendidikan untuk bekal hidupnya. Dalam penerapan 

metode kerja kelompok, siswa diberi tugas secara kelompok. Dalam 

kelompok belajar siswa menyelesaikan tugas melalui diskusi kelompok, hasil 

diskusi tersebut didiskusikan kembali pada pertemuan dengan kelompok lain 
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di kelas. Dengan dibuatnya kelompok belajar, siswa akan termotivasi untuk 

berfikir, menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau temannya agar tidak 

terjadi persaingan tidak sehat. Tujuan kelompok belajar adalah untuk 

merangkum pengertian agar siswa dalam satu kelompok sebagai satu 

kesatuan tersendiri, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan cara bergotong 

royong.  

Metode kerja kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan yang 

disusunnya untuk menemukan sesuatu. Siswa didorong untuk bertindak aktif, 

mencari jawaban atas masalah yang dihadapinya dan menarik kesimpulan 

sendiri melalui proses berfikir ilmiah yang logis, kritis dan sistematis. Siswa 

dihadapkan pada situasi yang mengandung masalah dan diberi kesempatan 

untuk mencari sendiri sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. 

Adanya kelompok belajar menumbuhkan rasa kebersamaan dan 

tanggung jawab, saling menghargai atas kelebihan dan kelemahan masing-

masing, saling melengkapi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara maksimal.Peranan guru sebagai pembantu, pembimbing, pengarah 

dalam teknik penemuan secara efektif.Salah satu nilai yang terlihat dalam 

kelompok belajar adalah siswa percaya diri dalam melakukan tugas 

intelektual dan pemecahan masalah. Keterlibatan mental siswa akan 

memberikan motivasi yang kuat untuk melahirkan kegiatan yang sungguh-

sungguh, mereka percaya diri, dihargai sehingga timbul kemauan untuk 
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berprestasi dan bertanggung jawab. Dengan demikian pembelajaran 

kelompok berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jongrangan tahun 

pelajaran 2012/2013 yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran Matematika tentang operasi hitung perkalian dan 

penjumlahan bilangan bulat melalui penggunaan metode kerja kelompok. 

Untuk itu penelitian ini diberi judul : "Penggunaan Metode Kerja Kelompok 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Penjumlahan Operasi 

Hitung Campuran Bilangan Bulat Kelas V SD Negeri 1 Jongrangan Tahun 

2012/2013". 

B. Pembatasan Masalah 

Pembahasan masalah ini dibatasi pada masalah penjumlahan operasi hitung 

campuran bilangan bulat Kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan Tahun 2012 / 

2013. 

C. Perumusan Masalah  

Apakah penggunaan metode kerja kelompok dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam penjumlahan operasi hitung campuran bilangan bulat 

Kelas VSDNegeri 1 Jonggrangan Tahun 2012/2013? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Untuk mengetahui apakah penggunaan metode kerja kelompok dapat 

meningkatkan hasil prestasi belajar siswa dalam penjumlahan operasi hitung 

campuran bilangan bulat Kelas VSDNegeri 1 Jonggrangan Tahun 2012/2013? 

E. Manfaat  Penelitian 

1).  Bagi Guru 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan 

guru Matematika dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam 

belajar Matematika 

b. Proses belajar mengajar Matematika tidak monoton 

c.Diterapkannya strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

keaktifan siswa 

2).  Bagi Sekolah 

a. Memberikan masukan yang bermanfaat untuk memperlancar  proses 

belajar mengajar matematika di sekolah. 

b. Terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien di sekolah. 

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


