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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan pembelajaran peranan guru sangat menentukan 

kelancaran proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan pengelolaan kelas yang 

baik, pemggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat oleh guru 

sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah terlebih lagi keadaan siswa di 

sekolah tersebut. Menurut Arsyad Azhar (2004:69), belajar adalah suatu 

proses yang komplek yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. 

Proses itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya, oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana 

saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya.  

Apabila proses itu diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah, 

tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa 

secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap 

interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Guru-guru SD umumnya telah mengetahui bahwa kegiatan 

belajar mengajar merupakan proses komunikasi. 

Pada umumnya pelajaran matematika dianggap oleh siswa sebagai 

pelajaran yang paling sulit dan menakutkan. Beberapa sekolah mempunyai 
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kendala yang sama, yaitu karena sangat minimnya siswa yang mempunyai 

minat dan bakat terhadap pelajaran matematika. Hal itu menyebabkan nilai 

rata-rata ulangan matematika siswa untuk mata pelajaran matematika masih 

cukup rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

Agar tercapai keberhasilan siswa dalam belajar matematika, guru 

dituntut mempunyai suatu kompetensi terhadap tugas profesionalnya. Tidak 

terbatas pada seberapa banyak materi yang telah dikuasainya, tetapi ada hal 

lain yang tidak kalah penting untuk dikuasai yaitu bagaimana menggunakan 

suatu pendekatan tertentu dalam suatu proses belajar. Di dalam proses 

pembelajaran yang tepat, agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang baik. 

Sebagai guru SD yang bertugas mengajar di kelas V tentunya tidak terlepas 

dari masalah pembelajaran. Salah satu masalah pembelajaran yang penulis 

hadapi adalah pada mata pelajaran matematika. Maka perlu adanya upaya-

upaya untuk menentukan langkah dalam mengoptimalkan pembelajaran. Oleh 

karena itu, penulis merasa perlu mengadakan suatu perbaikan pembelajaran 

matematika. Sehingga diharapkan rata-rata nilai mata pelajaran matematika 

dapat meningkat lebih baik lagi.  

Adapun masalah yang ditemukan penulis dalam pembelajaran 

matematika di kelas V tentang operasi hitung pecahan sebagai berikut : 

1. Hasil pra siklus menunjukkan bahwa dari 22 siswa hanya 6 siswa (27,3%) 

yang dapat mencapai ketuntasan di atas KKM (≥75), sedangkan 16 siswa 

lainnya tidak tuntas (72,7%). 

2. Siswa kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. 
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3. Banyak siswa yang bermain sendiri ketika mengerjakan tugas kelompok 

(kurang aktif). 

4. Sebagian siswa kurang berani mengajukan pertanyaan. 

5. Guru menggunakan metode ceramah. 

B. Batasan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, batasan masalahnya berupa :  

1. Pembelajaran matematika di kelas V SDN Payang 02 Pati. 

2. Metode  yang digunakan dalam pembelajaran adalah Think Pair and 

Share. 

3. Aspek yang ditingkatkan adalah motivasi belajar dan hasil belajar. 

C. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada 

dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian 

harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan 

permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan 

terfokus. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah melalui metode Think Pair And Share motivasi belajar 

matematika pada siswa kelas V SDN Payang 02 dapat meningkat?  

2. Apakah melalui metode Think Pair And Share hasil belajar matematika 

pada siswa kelas V SDN Payang 02 dapat meningkat?  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk  meningkatkan motivasi belajar matematika melalui metode Think 

Pair And Share pada siswa kelas V SDN Payang 02 Pati. 

2. Untuk  meningkatkan hasil belajar matematika melalui metode Think Pair 

And Share pada siswa kelas V SDN Payang 02 Pati. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan langkah awal dalam melakukan inovasi pembelajaran. 

b. Menjadi reverensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang 

relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

b. Dapat menumbuhkan motivasi dan hasil belajar untuk meningkatkan 

mutu pendidikan melalui perbaikan pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 


