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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pendidikan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan jika setiap warga negara 

menyadari pentingnya pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah maupun 

pendidikan non formal yang dapat diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (Depdiknas 2003: 1). 

 

Pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk 

mentransformasikan nilai-nilai. Dalam pelaksanaannya ketiga  kegiatan 

tadi harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta 

serasi dengan perkembangan anak didik serta lingkungan hidupnya 

(Munib 2004: 29). 

  

 Peranan guru di dalam dunia pendidikan sangat penting. Guru tidak 

hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengalaman teoretis tapi juga 

harus memiliki kemampuan praktis. Kedua hal ini sangat penting karena seorang 

guru dalam pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga 

harus berupaya agar mata pelajaran yang sedang disampaikan menjadi kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami bagi siswa.Apabila guru 

tidak dapat menyampaikan materi dengan tepat dan menarik, dapat 

menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa, sehingga mengalami ketidaktuntasan 

dalam belajarnya. 

 Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, harus didukung oleh iklim 

pembelajaran yang kondusif.Iklim pembelajaran yang dikembangkan oleh guru 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kegairahan 

belajar siswa.Selain itu, kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat 
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dipengaruhi oleh kemampuan dan ketetapan guru dalam memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran. 

 Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, guru dituntut untuk 

menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, yang mendorong siswa dapat 

belajar secara optimal baik belajar mandiri maupun di dalam pembelajaran di 

kelas. Inovasi-inovasi metode pembelajaran sangat diperlukan agar proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat mencapai hasil yang optimal. Agar 

pembelajaran lebih optimal, guru diharapkan mampu menerapkan metode-

metode pembelajaran yang variatif, efektif dan selektif sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang diajarkan. 

 Mata  pelajaran matematika bagi para siswa kelas tinggi khususnya kelas 

V di SDN 01 Gedong dirasakan sebagai materi yang memiliki tingkat kesulitan 

yang tinggi. Hal ini menyebabkan siswa terlihat kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran Matematika, karena siswa sulit untuk memahami 

pelajaran matematika. Beberapa kali setelah guru melakukan tes evaluasi, nilai 

yang diperoleh cukup jauh dari KKM. Pada hakekatnya mata pelajaran 

matematika sebenarnya bukan pembelajaran yang sulit bagi siswa. Keluhan yang 

sering para siswa lontarkan adalah kurang telitinya dalam menghitung. 

Penjelasan yang diberikan oleh guru selama ini tidaklah membingungkan. 

Kendala yang terjadi adalah para siswa sering tidak teliti dalam menghitung. 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 

November 2014 diperoleh hasil bahwa siswa kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran dikelas khususnya pembelajaran matematika. Hasil wawancara 

dengan guru kelas V yaitu ibu Rina, beliau mengatakan bahwa peserta didik sulit 

menerima pembelajaran matematika dikarekan siswa cenderung pasif dalam 

mengikuti pembeljaran sehingga siswa belum dapat menguasai materi  

matematika secara benar dan baik. Selain itu, saat guru memberi kesempatan 

untuk bertanya siswa cenderung diam danguru  menganggap siswanya sudah 

mengerti tentang apa yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, guru kelas V SDN 

01 Gedong diharapkan menemukan pendekatan belajar mengajar yang tepat 
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sesuai dengan metode yang digunakan sehingga siswa dapat menguasai rumus-

rumus dalam  pembelajaran matematika dengan cepat, tepat dan teliti. 

 Penulis merasa harus melakukan perubahan dengan mencoba melakukan 

pembaharuan menerangkan pelajaran matematika, maka penulis melakukan 

penelitian. Penulis mencoba melakukan beberapa Try and Error atau uji coba 

metode - metode belajar pelajaran matematika. Di mana uji coba yang dilakukan 

disini adalah pembelajaran matematika SD pembahasan dan penjelasan dengan 

menggunakan Metode Team Quiz. Harapan penulis ketika penjelasan pelajaran 

matematika dengan Metode Team Quiz ini berhasil, maka tentunya dapat 

meningkatkan prestasi siswa dalam memahami Pelajaran Matematika. Alhasil 

nilai siswa yang selama ini kurang dari KKM paling tidak diharapkan bisa 

memenuhi Kriteria  Ketuntasan Minimal. 

 Penerapan metode Team Quiz diharapkan dapat meningkatkan perhatian 

dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran Matematika, sehingga siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan dengan metode pembelajaran 

Team Quiz siswa dapat berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung, 

guru hanya berperan sebagai pembimbing dan pengarah bagi siswa dan 

memotivasi siswa agar siswa aktif dalam pembelajaran. 

 Dengan alasan - alasan yang disampaikan di atas maka penulis berupaya 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan mengadakan penelitian 

berjudul “Peningkatan Kreativitas Belajar Matematika Melalui Penerapan  

Metode Team Quiz Pada Siswa Kelas V di SD Negeri 01 Gedong Kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

B. Rumusan Masalah  

 “Apakah melalui metode Team Quiz dapat meningkatan kreativitas 

belajar matematika pada siswa kelas V di SD Negeri 01 Gedong Kabupaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 “Untuk meningkatan kreativitas belajar matematika melalui penerapan  

Metode Team Quiz Pada Siswa Kelas V di SD Negeri 01 Gedong Kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015” 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Mendapatkan alternatif metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Mendukung kegiatan belajar tuntas. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru/ Peneliti 

1) Para guru dalam melaksanakan pembelajaran secara variatif guna 

memaksimalkan kemampuan siswa. 

2) Pembelajaran di kelas lebih aktif, kreatif dan menyenangkan 

3) Peneliti mampu memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas 

dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika. 

b. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan perolehan nilai rata – rata ujian sekolah. 

2) Meningkatkan peringkat sekolah di wilayahnya. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif , kreatif, dan 

menyenangkan. 

2) Memberi alternatif lain untuk mempelajari suatu materi pelajaran 

dengan metode pembelajaran yang menarik dan anak terdorong 

untuk belajar matematika.  

 


