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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran terkait dengan bagaimana

membelajarkan siswa atau bagaimana siswa dapat belajar dengan mudah dan

terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan

dalam kurikulum sebagai kebutuhan siswa. Karena itu pembelajaran berupaya

menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum dengan menganalisa

tujuan pembelajaran dan karakteristik isi mata pelajaran di dalam kurikulum.

Selanjutnya dilakukan kegiatan untuk memilih, menetapkan, dan

mengembangkan metode pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan kondisi

yang ada agar kurikulum dapat diaktualisasikan dalam proses pembelajaran

sehingga hasil pembelajaran terwujud dalam diri siswa.

Pembelajaran matematika di sekolah cenderung pada ketercapaian target

materi menurut kurikulum atau buku ajar yang dipakai sebagai buku wajib bukan

pada pemahaman materi yang dipelajari. Siswa cenderung menghafal konsep-

konsep matematika, sering kali dengan mengulang-ngulang menyebutkan definisi

yang diberikan oleh guru yang tertulis di dalam buku, tanpa memahami maksud

dan isinya. Jika konsep-konsep dasar diterima siswa secara salah, maka sangat

sukar untuk memperbaikinya kembali. Kalau siswa bersifat terbuka masih ada

harapan untuk memperbaikinya. Namun jika siswa hanya bersifat pasif, tidak
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pernah memberi umpan balik dalam bentuk pertanyaan atau menjawab pertanyaan

dari guru maka kesalahan itu akan dibawa terus sampai pada suatu saat dia

mengalami bahwa konsep yang mereka miliki adalah keliru.

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran yang terjadi di SD Negeri 4

Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan diperoleh gambaran

permasalahan pengajaran matematika khususnya pada mata pelajaran geometri

pokok bahasan bangun ruang sub pokok bahasan limas, tabung, dan kerucut

antara lain: Pertama, model pembelajaran yang tidak efekti dan guru yang galak.

Hal lain menyebabkan siswa kurang aktif untuk mengajukan pertanyaan,

mengutarakan idenya, maupun mengerjakan soal-soal latihan dalam pembelajaran

serta siswa belum menunjukan kreativitasnya untuk melakukan percobaan-

percobaan yang dapat meningkatkan pemahaman. Kedua, siswa kurang mampu

mengkomunikasikan/ mempresentasikan materi yang telah dipelajari baik melalui

gagasan, tanggapan, atau lambang. Guru hanya mengajukan pertanyaan yang

umumnya hanya untuk mengingat fakta dan bukan untuk mendeskripsikan sifat-

sifat suatu konsep. Ketiga, materi ajar matematika yang abstrak, dalam

penyampaiannya guru jarang menggunakan media dan alat peraga yang sesuai.

Sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep yang diajarakan.

Siswa kurang terlibat penuh, baik fisik (melakukan latihan, menjawab pertanyaan,

mengerjakan tugas) maupun mental (memikirkan jawaban, merenungkan,

membayangkan) konsep tersebut.
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan prestasi

belajar siswa rendah. Oleh karena itu harus dicari alternatif pemecahan masalah di

atas dengan menawarkan suatu pembelajaran yang mengajak siswa lebih aktif dan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa malalui metode dan alat mengajar yang

akan digunakan.

Dalam melakukan proses pembelajaran, guru dapat memilih dan

menggunakan metode dan alat pembelajaran. Banyak metode dan alat

pembelajaran dapat dipilih oleh guru yang mana masing-masing metode

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan suatu metode dan alat perlu

memperhatikan beberapa hal seperti materi yang akan disampaikan, tujuan waktu

yang tersedia, dan banyaknya siswa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan

proses belajar mengajar.

Dengan demikian, metode dan alat pembelajaran yang digunakan betul-

betul efektif dan efisien, karena hal itu sangat berhubungan dengan proses belajar

mengajar dan sangat penting peranannya. Penggunaan media dan alat peraga yang

tepat akan melipatgandakan hasil belajar dan membuat kegiatan belajar mengajar

menjadi menarik dan menyenangkan.

Disamping itu, dalam proses pembelajaran hendaknya guru juga dapat

menyusun program pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa

dalam belajar, selain itu hendaknya siswa ikut berperan secara aktif dalam proses

belajar mengajar. Salah satu pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah

pembelajaran kooperatif.
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Pembelajran kooperatif (Cooperative Learning) merupakan pendekatan

dalam proses belajar yang berbasis kelompok. Model pembelajaran ini sangat

berguna untuk membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerja sama, berfikir

kritis, dan kemampuan membantu teman. Pembelajaran yang demokratis akan

menciptakan iklim yang kondusif bagi siswa untuk berpartisispasi secara aktif dan

turut serta bekerja sama sehingga antar siswa akan befikir bersama, berdiskusi

bersama, melakukan penyelidikan bersama, dan berbuat kearah tujuan yang sama.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis mengkaji lebih jauh

permasalahan di atas melalui penelitian model pembelajaran berbasis kooperatif

dengan mendayagunakan alat peraga guna peningkatan hasil belajar geometri (Ptk

Siswa Kelas V SD Negeri 4 Tambirejo).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi

masalah-masalah yang timbul antara lain :

1. Dalam memahami suatu pokok bahasan setiap siswa berbeda-beda. Ada yang

mudah untuk memahami tetapi ada juga yang sulit untuk memahami apa yang

disampaikan oleh seorang guru.

2. Kurangnya partisispasi aktif siswa dalam pembelajaran di kelas.

3. Banyak siswa yang belajar matematika tidak mengetahui konsep yang

dipelajarinya, sehingga prestasi belajar matematika siswa kurang baik.
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4. Kurang tepatnya metode pengajaran yang digunakan guru matematika dalam

menyampaikan materi pelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya maka

diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian

ini yaitu pembelajaran yang disampaikan melalui metode kooperatif dan

menggunakan alat peraga pada bangun ruang (limas, tabung, dan kerucut) yang

dilaksanakan di SD Negeri 4 Tambirejo Grobogan kelas V semester genap.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka fokus

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan mendayagunakan

alat peraga dalam pembelajaran matematika, adakah peningkatan aktivitas siswa

hingga mencapai 65%, untuk mengukur masalah tersebut digunakan indikator

sebagai berikut: a. Menjawab pertanyaan guru / mengerjakan soal ke depan;

b. Memberi tanggapan tentang jawaban siswa lain; c. Mengajukan pertanyaan/

tanggapan pada guru; d. Membuat kesimpulan materi baik secara mandiri atau

kelompok ; e. Mengerjakan PR . Dan adakah peningkatan prestasi belajar siswa

dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif dengan mendayagunakan

alat peraga dalam pembelajaran matematika hingga daya serap kelas 65%?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan

hasil belajar siswa tentang konsep geometri yang meliputi peningkatan aktivitas

dan prestasi belajar siswa khususnya mengenai pokok bahasan bangun ruang

limas, kerucut, dan tabung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu guru untuk mengetahui daya tangkap siswa terhadap materi yang

diajarkan.

2. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan bangun

ruang dalam pembelajaran matematika.

3. Meningkatkan keaktivan siswa.

4. Sebagai referensi guru-guru mata pelajaran untuk memperbaiki sistem

mengajarnya sebagai upaya peningkatan mutu sekolah.




