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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kehadiran pendidikan yang bermutu pra  syarat adanya Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang 

mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, 

dan Menyenangkan). Sedangkan menurut Hari Sudrajad (2005: 17) pendidikan 

yang  bermutu  adalah  pendidikan  yang  mampu  menghasilkan  manusia 

seutuhnya  atau manusia  dengan  pribadi  yang  integral  (Integral  Personality) 

yaitu mereka yang mampu mengintegralkan Iman, Ilmu dan Amal.  

Sumber Daya Manusia yang berkulitas yaitu warga negara yang unggul 

secara  intelektual,  anggun  dalam  moral,  kompeten  menguasai  IPTEK, 

produktif  dalam  karya  dan memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk  berbagai 

peran sosial, serta berdaya saing terhadap bangsa lain diera global. 

Menurut  Undang‐Undang  nomer  20  tahun  2003  tentang  sistem 

pendidikan  Nasional  bab  IV  pasal  10  menyatakan  bahwa  pemerintah  dan 

pemerintah  daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing  dan  mengawasi 

penyelenggaran  pendidikan  sesuai  dengan  dan  perundangan  yang  berlaku. 

Selanjutnya pasal 11 ayat  (1) yang menyatakan pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib menjalankan  dan memberi  kemudahan  serta wajib menjamin 
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terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warga  tanpa 

diskriminasi. 

Kabupaten  Sragen  dengan mottonya  “  Smart  Regency” memiliki  visi  

“Masyarakat  Sragen  Cerdas  Dan  Berkualitas”  dengan  misi  “  Mewujudkan 

Masyarakat  Sragen  Yang  Unggul  Dan  Berdaya  Saing  Tinggi  “Maka  Untuk 

mewujudkan  hal  tersebut  ,  Pemerintahan  Kabupaten  Sragen  membangun 

Sekolah Bertaraf Internasional ( SBI ) pada tingkat satuan dasar di Kecamatan 

Gemolong 

TK‐ SD Negeri Bertaraf  Internasional Gemolong merupakan salah satu 

sekolah yang berkelas internasional di daerah Sragen, dengan dasar pendirian 

UU No 20 tahun 2003 Pasal 50 ayat 3, PP No 19 tahun 2005 Pasal 61 ayat 1, 

Renstra Depdiknas 2002 – 2009 Bab V hal 58 dengan menggunakan bahasa 

pengantar  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris,  media  pendidikan 

menggunakan fasilitas teknologi yang modern guna mengoptimalkan potensi 

individu yang  terdiri dari  intelektual, emosi,  spiritual, bermartabat    individu‐ 

sosial kultural siswa  . Sikap yang terkait dengan kehidupan masyarakat  lokal, 

nasional, regional, global juga diterapkan.  

Keberadaan suatu pendidikan tak bisa lepas dari kurikulum. Kurikulum 

sebagai  salah  satu  subtansi  pendidikan  perlu  didesentralisasikan  terutama 

dalam pengembangan  silabus dan pelaksanaannya  yang disesuaikan dengan 

tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondisi sekolah atau daerah 

(Anonim, 2006  : 1), selain  itu menurut  (Kennedy, 2010  : 1) pada pendidikan 
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yang  berkaitan  dengan  kurikulum  yang  tidak  kalah  penting  adalah  waktu 

pertemuan yang terencana dan terkondisi agar pembelajaran disekolah tidak 

menjadi sumber tempat belajar sekunder tapi bisa menjadi primer. 

Kurikulum  TK/SD  Negeri    Bertaraf  Internasional  gemolong  Tahun 

2011/2012  dikembangkan  sebagai  perwujudan  dari  kurikulum  pendidikan 

dasar  dan menengah.  Adapun  kurikulum  yang  digunakan  adalah  kurikulum 

KTSP  +  X.  X  yang  di  maksud  disini  adalah  kurikulum  nasional  yang 

dikembangkan  dengan  PASIAD.  PASIAD  adalah  sebuah  organisasiyang 

bergerak  di  bidang  pendidikan,  sosial,  dan  budaya  yang  bertujuan  sebagai 

bentuk hubungan bilateral dari negara Turki untuk Indonesia. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi  modern,  mempunyai  peran  penting  dalam  berbagai  disiplin  dan 

memajukan daya pikir manusia, menurut Soedjadi dalam Heruman (2007 : 1) 

hakekat  matematika  yaitu  memiliki  objek  tujuan  abstrak,  bertumpu  pada 

kesepakatan,  dan  pola  pikir  yang  dedukatif.  Perkembangan  pesat  di  bidang 

teknologi  informasi dan komunikasi dewasa  ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika  di  bidang  teori  bilangan  aljabar,  analisis,  teori  peluang  dan 

matematika  diskrit.  Untuk  menguasai  dan  menciptakan  teknologi  di  masa 

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  matematika  disusun 

sebagai  landasan  pembelajaran  untuk  mengembangkan  kemampuan 

memperoleh, mengelola dan memanfaatkan  informasi untuk bertahan hidup 
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pada  keadaan  yang  selalu  berubah,  tidak  pasti  dan  kompetitif.  Selain  itu 

dimaksudkan  pula  untuk  mengembangkan  kemampuan  menggunakan 

matematika  dalam  pemecahan  masalah  dan  mengkomunikasikan  ide  atau 

gagasan  dengan menggunakan  simbol,  tabel,  diagram  dan media  lain  serta 

menggunakan dengan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 

Pada  dasarnya  matematika  merupakan  salah  satu  pelajaran  yang 

dirasa  sulit  bagi  siswa  sehingga  memerlukan  perhatian  dari  kurikulum 

mengenai  sistem  yang  sesuai  agar  semua  aspek  dalam  kegiatan  belajar 

tercapai baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Sehingga   pembelajaran 

matematika  diusahakan  bisa  di  terima  dengan mudah  dan menyenangkan 

serta menggunakan metode  pembelajaran  yang  sesuai  dengan materi  dan 

dapat  di  terima  oleh  siswa  yaitu  permainan.      Permasalahannya  kurikulum 

pendidikan  yang  selama  ini  dilakukan  hanya mementingkan  aspek  kognitif 

saja. Sistem yang demikian  itu pada akhirnya tidak mampu mengembangkan 

kreativitas peserta didik. 

Kennedy  (2010)  menyatakan  bahwa  pengalaman  pembelajaran  dan 

pemilihan  metode  pembelajaran  merupakan  asset  yang  paling  baik  untuk 

meningkatkan  kemampuan  menyelesaikan  problem,  sehingga  dengan 

pengembangan  kreatifitas  akan  memajukan  kemampuan  siswa  .  Padahal 

kreatifitas  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  sebagai  modal  dasar 

kehidupan  setiap  manusia,  di  SDN  ‐BI  Gemolong  mempunyai  tujuan 

pendidikan  salah  satunya meraih  prestasi  akademik maupun  non  akademik 
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tingkat  Nasional  dan  Internasional  serta  menguasai    dasar  –  dasar  Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologisebagai bekal untuk melanjutkan  ke sekolah yang 

lebih tinggi. 

Sejauh  ini  pendidikan  di  SDN  –  BI  Gemolong  pada  pelajaran 

matematika  masih  didominasi  siswa  perempuan  sehingga  dalam 

pembelajaran  matematika  perlu  perhatian  khusus  bagaimana  cara 

pengelolaan  pembelajaran  matematika  yang  ada  di  SDN  –  BI  Gemolong 

tersebut  memperhatikan  Gender.  serta  menggunakan  bahasa  matematika 

dengan  bahasa  Inggris  juga  masih  kurang.  Maka  dalam  pembelajaran 

matematika agar siswa bisa menerima sebenarnya dengan permainan  tetapi 

harus membutuhkan waktu yang sangat lama.  

  Kegiatan  pembelajaran  matematika  hendaknya  memperhatikan 

keserasian antara pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep, 

ketrampilan  menyelesaikan  soal  dan  pemecahan  masalah  serta  afektif.  

Berangkat dari kondisi di atas penelitian  ini   mencoba membahas mengenai 

pengelolaan pembelajaran Matematika Sekolah Bertaraf Internasional di SDN 

SBI Gemolong‐Sragen.   

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus  penelitian  ini  “  Bagaimana  pengelolaan  pembelajaran Matematika 

Sekolah  Bertaraf  Internasional  (  Study Di  SDN  –  BI Gemolong  Tahun  2011/ 

2012)?  Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi  empat sub‐ fokus yaitu 
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1. Bagaimana  perencanaan  pembelajaran  matematika  Sekolah  Bertaraf 

Internasional di SDN – BI Gemolong Tahun 2011/2012? 

2. Bagaimana  pelaksanaan  pembelajaran  matematika  Sekolah  Bertaraf 

Internasional di SDN – BI Gemolong Tahun 2011/2012? 

3. Bagaimana  evaluasi  pembelajaran  matematika  Sekolah  Bertaraf 

Internasional di SDN – BI Gemolong Tahun 2011/2012? 

4.  Bagaimana  tindak  Lanjut  pembelajaran  matematika  Sekolah  Bertaraf 

Internasional di SDN – BI Gemolong Tahun 2011/2012? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi,  mendeskripsikan, 

menganalisis tentang pengelolaan pembelajaran matematika Sekolah Bertaraf 

Internasional di SDN  ‐ BI Gemolong Tahun 2011/2012, sehingga menemukan 

makna  mengenai : 

1. Perencanaan pembelajaran matematika  Sekolah Bertaraf  Internasional  di 

SDN–BI Gemolong Tahun 2011/ 2012. 

2. Pelaksanaan  pembelajaran matematika  Sekolah  Bertaraf  Internasional  di 

SDN–BI Gemolong Tahun 2011/2012 

3. Evaluasi pembelajaran matematika Sekolah Bertaraf Internasional di SDN – 

BI Gemolong Tahun 2011/2012 

4. Tindak Lanjut pembelajaran matematika Sekolah Bertaraf  Internasional di 

SDN – BI Gemolong Tahun 2011/ 2012 
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D. Manfaat Penelitian 

Harapan yang diinginkan pada penelitian ini, yakni akan memberi manfaat 

secara teoritis dan praktis . 

1. Manfaat    teoritis    dapat menambah  khazanah  dan wawasan  keilmuwan 

dunia  Matematika,  khususnya  pada  pendidikan  matematika.  Dan 

perkembangan  pengelolaan  pembelajaran  matematika,  yang  dapat 

digunakan  sebagai  acuan  dalam  Pengelolaan  Pembelajaran  Matematika 

Sekolah Bertaraf Internasional. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi  siswa  ,  penelitian  ini  dapat meningkatkan motivasi  belajar  siswa 

dalam  pembelajaran  matematika  sehingga  siswa  dapat  mendalami 

materi dan mencapai hasil belajar yang maksimum 

b. Bagi  guru,  penelitian  ini  dapat meningkatkan  pengetahuan  di  bidang 

Pengelolaan Pembelajaran Matematika Sekolah Bertaraf Internasional. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan mutu pendidikan siswa 

dengan  efektif  di  Pengelolaan  Pembelajaran  Matematika  Sekolah 

Bertaraf Internasional. 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan merupakan  penyusunan,  penataan,  persiapan,  pelaksanaan 

dan analisis hasil dari kegiatan pembelajaran yang di terapkan di SD Negeri 

‐ BI Gemolong Sragen (Shulton, 2009: 7).   
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2. Pembelajaran menurut Corey (1986) dalam Sagala (2007: 61) adalah suatu 

proses  dimana  lingkungan  seseorang  secara  disengaja  dikelola  untuk 

memungkinkan  ia  turut  serta  ia  dalam  tingkah  laku  tertentu  dalam 

kondisi‐kondisi  khusus  atau  menghasilkan  respons  terhadap  situasi 

tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. 

3. Pembelajaran matematika  adalah  suatu proses  atau  kegiatan  guru mata 

pelajaran  matematika  dalam  mengajarkan  matematika  kepada  para 

siswanya,  untuk  melaksanakan  tugas  keprofesionalan  guru  yang 

berkewajiban  merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  proses 

pembelajaran  yang  bermutu,   menilai  atau mengevaluasi  pembelajaran 

serta tindak lanjut dari hasil yang telah dicapainya. 

4. Sekolah  Dasar  Bertaraf  Internasional  (  SDN‐BI)    adalah  Sekolah  Dasar  

Nasional  yang  menyelenggarakan  Pendidikan  berdasarkan  Standar 

Nasional  Pendidikan  (SNP)  dan mutu  Internasional  sehingga  lulusannya 

memiliki  mutu/kualitas  bertaraf  Nasional  dan  Internasional  sekaligus 

(Depdiknas 2005), dalam  pembelajaran menggunakan bahasa pengantar 

bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris,  media  pendidikan  menggunakan 

fasilitas teknologi yang modern . 

 

 

 

 


