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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 

maka meningkatkan mutu pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan 

bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan Bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan memiliki 

kemandirian dan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang 

dan jenis pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak sampai dengan perguruan 

tinggi. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu 

penguasaan mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika telah 

diajarkan mulai kelas rendah sampai dengan kelas tinggi. Pandangan seorang guru 

mengenai pembelajaran menentukan apa yang akan terjadi didalam kelas serta 

dampaknya, pemahaman tentang bagaimana matematika dipelajari harus menjadi 

prioritas utama bagi guru termasuk guru Sekolah Dasar. 

Pada awal abad duapuluh, Dewey (dalam Nurrahmah, 2009: 4-5) 

menyatakan bahwa belajar berasal dari pengalaman dan keterlibatan aktif oleh 

para pelajar. Maksudnya telah banyak ditemukan sejak diketahui bahwa 
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bagaimana anak-anak itu belajar matematika, tetapi pengalaman merupakan hal 

yang sangat penting dan tidak tergantikan oleh keterlibatan aktif para pelajar. 

Baru-baru ini Jean Piaget berpendapat bahwa para pelajar dengan aktif 

membangun pengetahuan mereka masing-masing. Pandangan pembelajaran ini 

dikenal sebagai konstruktivisme yang menyatakan bahwa tidak hanya menerima 

informasi baru, tetapi para siswa menginterpretasikan apa yang mereka lihat, 

dengar, atau lakukan sesuai apa yang mereka telah ketahui. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan wawancara dalam pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran matematika di SDN Bangkok diperoleh informasi 

bahwa 1) kegiatan pembelajaran masih banyak didominasi oleh guru sehingga 

siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran matematika, 2) proses pembelajaran 

matematika yang ditemui pada umumnya masih secara konvensional dengan 

hanya mendengar ceramah dari guru, sehingga sebagian siswa menjadi cepat 

bosan dan malas dalam mengikuti materi pelajaran, 3) dalam pelaksanaannya 

pembelajaran guru masih menerapkan catat buku sampai habis, 4) disamping itu 

dalam proses pembelajaran matematika siswa merasa kurang mendapatkan 

pengarahan dan bimbingan dalam belajar mandiri.  

Dari hasil pengamatan tersebut ternyata belum memberikan dampak yang 

baik terhadap peningkatan keaktifan belajar siswa. Pentingnya keaktifan belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika didasarkan pada sifat mata pelajaran itu 

sendiri, karena pada dasarnya mata pelajaran tersebut bersifat abstrak sehingga 

diperlukan suatu cara dalam mengatasi agar mata pelajaran tersebut mendapat 
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respon yang tinggi dari siswa. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan siswa untuk 

dapat memahami dan menguasai materi yang diberikan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam belajar matematika adalah model pembelajaran Quantum Teaching. 

Strategi Pembelajaran Quantum Teaching memusatkan perhatian pada interaksi 

makna. Quantum Teaching sangat menekankan kealamiahan dan kewajaran 

proses pembelajaran, bukan keadaan yang dibuat-buat. Kealamiahan dan 

kewajaran menimbulkan suasana nyaman, segar, sehat, rileks serta santai dan 

menyenangkan. Untuk itu pembelajaran harus dirancang, disajikan, dikelola, di- 

fasilitasi sedemikian rupa sehingga dapat terwujud proses pembelajaran yang 

alamiah dan menyenangkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan spesifikasi atau penajaman uraian di latar 

belakang terhadap hakikat masalah yang diteliti. Perumusan masalah merupakan 

bagian terpenting yang harus ada dalam karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum 

melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. 

Dengan adanya permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah 

dan terfokus. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

permasalahan yang diajukan adalah “Apakah penerapan strategi pembelajaran 

Quantum Teaching dapat meningkatkan  keaktifan belajar matematika Konsep 

Pecahan pada siswa kelas IV SDN Bangkok Tahun Pelajaran 2012/2013?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menggambarkan hasil yang ingin dicapai setelah 

penelitian selesai, khususnya yang teridentifikasi dalam latar belakang dan 

rumusan masalah. Tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan 

masalah. Tujuan penelitian rumusannya harus operasional spesifik. Tujuan 

penelitian dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum mengacu kepada makna yang tersirat dalam judul. Tujuan khusus mengacu 

kepada pertanyaan penelitian. Adapun tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah 

a. Untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran matematika siswa. 

b. Untuk meningkatkan kreatifitas siswa. 

c. Untuk meningkatkan ketercapaian KKM siswa. 

d. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa. 

e. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus  

Untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika konsep pecahan melalui 

strategi pembelajaran Quantum Teaching pada siswa kelas IV SDN Bangkok 

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini nanti secara teoritis diharapkan memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika umumnya dan konsep 

pecahan khususnya melalui strategi pembelajaran Quantum Teaching. 

b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk penelitian 

selanjutnya yang seperti yang menggunakan strategi pembelajaran 

Quantum Teaching 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Untuk meningkatan aktifitas belajar matematika 

2) Mempermudah siswa untuk memahami konsep pecahan pada siswa 

kelas IV SDN Bangkok. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Menambah wacana dan tercapainya tugas sebagai tenaga pengajar 

2) Mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

keaktifan siswa 

c. Manfaat bagi sekolah  

1) Sekolah dapat menyediakan media yang mendukung terlaksananya 

proses pembelajaran khususnya matematika 

2) Untuk meningkatkan mutu sekolah  

  


