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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat penting 

untuk menentukan kelangsungan hidup suatu negara, karena dengan 

pendidikan akan terbentuklah sumber daya manusia yang berkualitas, semakin 

tinggi kualitas pendidikan akan semakin baik pula sumber daya manusia yang 

dihasilkan. Oleh karena itu bidang pendidikan harus mendapatkan perhatian 

dan prioritas secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, masyarakat pada 

umumnya dan para pengelola pendidikan pada khususnya. 

Namun yang menjadi pokok persoalan adalah bahwa pendidikan 

secara umum di Indonesia mengalami kemerosotan. Hal ini diungkapkan oleh 

ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) Awaloedin Djamin 

bahwa rangking Human Development Index negara Indonesia pada tahun 1999 

berada pada urutan 105, sedangkan pada tahun 2000 turun ke ke peringkat 

109. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh 

tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Malaysia misalnya, 

menyediakan anggaran negara paling rendah 20 persen untuk pendidikan. 

Sedangkan Jepang, membebaskan biaya pendidikan dari jenjang SD sampai 

SLTP, sehingga seratus persen penduduk negaranya sudah lulus pendidikan 

dasar. (kompas.com). Jika dari tahun ke tahun pemeritah tidak mempunyai 

perhatian dan komitmen pada dunia pendidikan serta tidak segera mengatasi 

 



 

masalah tersebut secara intensif, maka hal ini akan menjadi masalah terbesar 

dalam kemajuan bangsa pada akhirnya. 

Dalam dunia pendidikan, salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

kepada subyek didik di sekolah dasar dan menengah adalah matematika. Di 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonsia matematika adalah ilmu tentang 

bilangan-bilangan, hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Sedangkan 

Herman Hudoyo (1990 : 1) berpendapat matematika merupakan disiplin ilmu 

yang mempunyai sifat yang luas kalau dibandingkan dengan ilmu yang lain. 

Alasan matematika perlu diajarkan kepada siswa karena matematika 

banyak digunakan dalam segi kehidupan, dapat digunakan untuk menyajikan 

informasi dalam berbagai cara, meningkatkan kemampuan berfikir logis dan 

ketelitian serta memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah 

yang menantang. 

Namun disisi lain kita menghadapi kenyataan yang sangat 

memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya siswa yang kurang 

berminat untuk mempelajari topik-topik matematika dan menyelesaikan soal-

soal sehingga menyebabkan kurang optimalnya hasil belajar. Dari beberapa 

permasalahan ini, maka jelaslah bahwa matematika dalam pandangan orang 

merupakan sesuatu pengetahuan atau ilmu yang sukar sehingga menimbulkan 

phobia dikalangan anak didik. 

Dari beberapa alasan tersebut, beberapa usaha telah dilakukan oleh 

para pengelola pendidikan untuk memperoleh suatu produk atau hasil 

 



 

pendidikan yang berkualitas yaitu dengan bertahap dan terus menerus 

dilakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum dan mutu pendidikan 

sekolah. 

Sehingga pada pertengahan 1990 di Indonesia mulai muncul istilah 

sekolah unggul (excellent schools) yang tumbuh bagaikan jamur. Gerakan 

keterunggulun (excellent movement) ini kemudian dikembangkan oleh 

pengelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan (sekolah) dalam bentuk-

bentuk sekolah yang mempunyai trade mark di masyarakat yang corak dan 

ragamnya kini sedang berkembang dan menjamur. Salah satu contohnya 

adalah sekolah full day yang berbasis keislaman atau yang sering disebut 

Islamic Full Day School. 

Islamic full day school merupakan model sekolah umum yang 

memadukan sistem pengajaran agama secara intensif yaitu dengan memberi 

tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. Biasanya jam 

tambahan tersebut dialokasikan pada jam setelah sholat dhuhur sampai sholat 

ashar, sehingga praktis sekolah model ini masuk pukul 07.00 WIB dan pulang 

pada pukul 15.30 WIB. Sedangkan pada sekolah-sekolah umum, anak 

biasanya sekolah sampai pukul 13.00 WIB. 

Sekolah dengan model ini sangat diminati di kalangan masyarakat 

modern yang nota bene mempunyai kesibukan di luar rumah sangat tinggi 

(bekerja), sehingga perhatian terhadap keluarga khususnya pendidikan agama 

anak-anak sangat kurang. Maka sekolah model ini dapat menjadi solusi 

 



 

alternatif bagi pembinaan kegiatan keagamaan maupun kegiatan lainnya untuk 

anak. 

Usaha pengembangan sekolah model ini penting dilakukan, asalkan 

tidak meninggalkan aspek-aspek peningkatan mutu pendidikan. Misalnya : (1) 

pembinaan prestasi akademik harus selalu ditingkatkan dengan memberikan 

jadwal remedial secara kolektif atau secara individu bagi anak-anak yang 

kurang mampu dalam mengikuti pelajaran di kelas, sehingga anak benar-benar 

menguasai pelajaran, (2) pembinaan prestasi non akademik melalui berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler harus terus ditingkatkan. Seluruh potensi siswa sebisa 

mungkin dapat digali dan disalurkan serta diasah sehingga kelak setiap siswa 

dapat mempunyai bidang ketrampilan (bekal hidup) yang ditekuni secara 

profesional sesuai minat dan bakatnya, (3) peningkatan mutu dan kualitas 

tenaga pengajar, sarana prasarana belajar termasuk perpustakaan dan 

laboratorium serta sumber-sumber belajar lainnya. 

Untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana sistem 

pembelajaran matematika di Islamic full day school, maka penulis merasa 

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sistem 

Pembelajaran Islamic Full Day School Bidang Studi Matematika di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Al Madinah Sukoharjo”. 

 

 

 

 

 



 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi suatu masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Kurangnya minat siswa dalam pelajaran matematika. 

2. Praktek pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah yang kurang 

memenuhi standar. 

3. Banyak bermunculannya sekolah unggul yang berbasis keislaman yang 

biasa disebut dengan istilah Islamic Full Day School. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana 

sistem pembelajaran matematika diterapkan pada sekolah full day yang 

berbasis keislaman atau yang biasa disebut dengan istilah Islamic Full Day 

School. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari identifikasi dan pembatasan masalah dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran matematika pada Islamic Full Day 

School ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika pada Islamic Full Day 

School ? 

 



 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran matematika pada Islamic Full Day 

School ? 

4. Bagaimana mengatasi kendala yang muncul dalam pembelajaran 

matematika pada Islamic Full Day School ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mendeskripsikan perencanaan yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran matematika pada Islamic Full Day School. 

2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran matematika pada 

Islamic Full Day School. 

3. Mendeskripsikan evaluasi dalam pembelajaran matematika pada Islamic 

Full Day School. 

4. Mendeskripsikan cara mengatasi kendala yang muncul dalam proses 

pembelajaran matematika pada Islamic Full Day School. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan dapat 

meningkatkan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki siswa khususnya pada bidang studi matematika. 

 



 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penentu kebijakan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan kebijakan selanjutnya di bidang 

pendidikan. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kreatifitas dalam usaha pembenahan pembelajaran 

matematika. 

c. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat membantu siswa agar lebih 

termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses pembelajaran 

matematika. 

d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya 

dalam pemberdayaan dan pengembangan Islamic Full Day School yang 

lebih inovatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




