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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika di SD penting diberikan kepada peserta didik 

apalagi untuk siswa sekolah dasar, mereka wajib mengetahui dasar-dasar 

matematika untuk bekal keberlangsungan kehidupan.  Pelajaran matematika di 

sekolah dasar sebagai upaya pengetahuan yang dimulai dari konsep sampai 

aplikasi keberlanjutan penggunaan matematika, sehingga benar-benar 

menguasai dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Meskipun guru memiliki segudang kemampuan dan kompetensi yang 

ada, bukan suatu jaminan bahwa pembelajaran akan berhasil yang hanya 

dengan kepandaian dan kepiawaian guru. Dalam hal ini yang menjadi faktor 

keberhasilan  belajar tidak hanya dari faktor guru saja, tetapi ada faktor lain 

yang juga turut menentukan keberhasilan siswa. Faktor itu adalah dari siswa 

sendiri. Siswa sebagai komponen dalam pendidikan dituntut dapat 

mengimbangi dengan cara lebih pro aktif , tanpa hubungan timbal balik antara 

guru dengan siswa, maka tidak akan mungkin terjadi proses pembelajaran 

yang dapat mencapai tujuan secara optimal. Apalagi terhadap materi 

pembelajaran tertentu yang dianggap membosankan, maka bukan barang aneh 

jika siswa terkadang rendah motivasi, kurang tertarik pada pelajaran, merasa 

ogah-ogahan dan sulit menerima materi dari guru.  
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Pengetahuan matematika tidak tumbuh begitu saja tanpa ada nya proses, 

apabila proses baik maka hasil akan menyertainya. Matematika dasar 

diberikan pada jenjang pendidikan dasar karena jenjang ini merupakan 

pondasi yang sangat menentukan dalam membentuk sikap, skill anak yang 

bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Kegiatan proses pembelajaran 

mengharapkan setiap siswa belajar ada  manfaatnya dan pembelajaran mereka 

bermakna.  

Mata pelajaran Matematika khususnya pada kompetensi dasar 

menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat merupakan materi yang 

menuntut seorang siswa agar mampu menjumlahkan dan mengurangkan 

bilangan bulat dengan menggunakan suatu media dengan tujuan agar dapat 

membangun pemikiran siswa mengenai menjumlahkan dan mengurangkan 

bilangan bulat. 

Berdasarkan pengamatan awal, meskipun mata pelajaran Matematika 

pada kompetensi dasar menjumlahkan dan mengurangkan bilangat bulat perlu 

diajarkan, tetapi banyak siswa yang kurang menyukai materi ini. Siswa 

berpendapat bahwa materi menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

merupakan suatu materi yang sulit dipahami, yang hal ini menyebabkan siswa 

tidak mempunyai kemauan untuk belajar. 

Kenyataan di atas terlihat pada keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri 02 Sewurejo yang masih rendah terutama dalam kompetensi 

dasar menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Pada materi ini guru 

menetapkan standar ketuntasan minimal sebesar 65 dan ternyata siswa yang 



3 
 

mendapat nilai 65 ke atas hanya 8 siswa dari 30 siswa, selebihnya masih 

mendapat nilai di bawah ketuntasan minimal, sehingga rata -rata kelas yang 

dicapai masih rendah. Keaktifan siswa di dalam kelas masih rendah, hal ini 

terlihat pada saat pembelajaran siswa yang memperhatikan penjelasan guru 

47%, siswa yang berani bertanya tentang materi yang belum dipahami 13%, 

siswa yang berani maju untuk mengerjakan tugas 23%, dan siswa yang berani 

menjawab pertanyaan 33%. 

Dari segi guru sebagai pendidik yang seharusnya mampu memberikan 

pembelajaran materi menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

dengan baik, ternyata guru belum mempersiapkan dan melaksanakan 

pembelajaran tersebut. Pada saat pembelajaran Matematika , guru masih 

menggunakan metode konvensional atau ceramah serta belum menggunakan 

suatu media pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif. Siswa 

terkesan hanya datang, duduk, dan diam mendengarkan penyampaian materi 

dari guru sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai, serta 

keaktifan bela jar siswa rendah.  

Dari kenyataan tersebut di atas menumbuhkan pemikiran baru, 

bagaimana hal yang kurang baik tersebut dapat dirubah untuk diperbaiki.  

Muncul gagasan untuk mencari solusi masalah di atas, menemukan 

bagaimana cara memberi peran siswa dalam mengikuti proses belajar 

menga jar di kelas bisa menjadi aktif dan tidak pasif lagi. 

Untuk menciptakan pembelajaran yang bisa membantu siswa 

menemukan konsep dan memahami pembelajaran matematika dengan mudah 
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serta meningkatkan kemauan belajarnya, maka peneliti berusaha memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil. Metode pembelajaran tersebut adalah metode pembelajaran 

kooperatif model Team Assisted Individualization  (TAI). “Pembelajaran 

kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan 

dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 

temannya” (Trianto, 2007:41).  

Metode pembelajaran kooperatif yang ada, salah satunya model Team 

Assisted Individualization (TAI) mengelompokkan siswa ke dalam kelompok 

kecil (4-5 siswa) yang dipimpin oleh seorang ketua (seorang yang 

mempunyai pengetahuan lebih dibanding dengan anggota kelompok lainnya). 

Kesulitan yang dialami siswa dapat dipecahkan bersama dengan ketua 

kelompok serta bimbingan guru. Keberhasilan dari tiap individu ditentukan 

oleh keberhasilan kelompok sehingga diperlukan interaksi sosial yang baik 

antara semua komponen.  

Media keping warna merupakan media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran ini. Media ini menggunakan kertas berwarna merah dan hitam, 

yang dibuat lingkaran kecil-kecil. Warna hitam untuk bilangan positif dan 

warna merah untuk bilangan negatif. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini berjudul 

“Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika Materi Penjumlahan 

dan Pengurangan Bilangan Bulat Menggunakan Model Team Assisted 

Individualization (TAI) Kolaborasi dengan Media Keping Warna  pada Siswa 
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Kelas IV SD Negeri 02 Sewurejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

  

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1.  Materi pelajaran yang bersifat abstrak menyebabkan munculnya suatu 

permasalahan siswa, mereka kesulitan dalam memahami konsep tersebut, 

sehingga diperlukan metode pengajaran yang lebih efektif agar lebih 

dipahami siswa.  

2.  Adanya kelemahan pada penerapan metode pengajaran matematika yang 

dilakukan guru dalam proses pembelajaran. 

3.  Dalam melakukan proses belajar mengajar antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lainnya sangat berbeda, ini semua tergantung faktor internal 

siswa dan perlunya dikelompok-kelompokan secara heterogen. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah  di atas agar penelitian yang dikaji dapat 

lebih terarah dan mendalam diperlukan pembatasan masalah yaitu : 

1.  Dibatasi pada keaktifan belajar terhadap materi penjumlahan dan 

pengurangan bulat.  
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2.  Rancangan pembelajaran matematika yaitu penerapan model Team 

Assisted Individualization (TAI) kolaborasi dengan media keping warna 

untuk meningkatkan keaktifan belajar. 

3.  Obyek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 Sewurejo 

kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar  Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembahasan masalah 

tersebut di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah 

dengan menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) 

kolaborasi dengan media keping warna dapat meningkatkan keaktifan belajar 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas IV SD Negeri 02 

Sewurejo kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/2013?” 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:  

1.  Secara umum 

Untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar pada 

pembelajaran matematika di SD Negeri 02 Sewurejo kecamatan 

Mojogedang kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 



7 
 

2.  Secara khusus  

Untuk meningkatkan keaktifan belajar pada mata pelajaran 

matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) kolaborasi 

dengan media keping warna pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Sewurejo 

kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dalam menjawab masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. O leh karena itu 

penulis secara rinci mengemukakan manfaat penelitian guna mendorong guru 

untuk menggunakan metode pembelajaran dalam mengajarkan materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.  

1.  Manfaat teoritis 

a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan 

keaktifan belajar menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) kolaborasi  dengan media keping warna bagi 

siswa kelas IV SD Negeri 02 Sewurejo kecamatan Mojogedang 

kabupaten Karanganyar. 

b.  Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi 

penelitian selanjutnya. 
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2.  Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1)  Memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran 

Matematika. 

2)  Siswa termotivasi untuk belajar mata pelajaran Matematika 

khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat. 

3)  Memberikan suasana kelas yang menyenangkan sehingga siswa 

tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran matematika. 

4)  Melatih siswa untuk belajar aktif dengan menumbuhkan daya 

kreatif siswa. 

b. Manfaat bagi guru 

1)  Memperoleh pengetahuan baru tentang model Team Assisted 

Individualization  (TAI). 

2)  Termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan 

keprofesionalismeannya dalam kegiatan belajar mengajar. 

3)  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

metode pembelajaran dalam usaha meningkatkan keaktifan 

belajar pada mata pelajaran Matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Diperoleh panduan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) kolaborasi dengan media keping warna pada 
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mata pelajaran Matematika materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat diharapkan dipakai di SD Negeri 02 Sewurejo 

kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar maupun di sekolah 

lainnya.  

d. Manfaat Bagi Peneliti 

1)  Menambah wawasan bagi peneliti tentang faktor yang 

mempengaruhi keaktifan belajar dalam mata pelajaran 

Matematika. 

2)  Menambah pengetahuan dan ketrampilan peneliti tentang tata cara 

dan proses penelitian dalam pendidikan.  

 


