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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tugas guru di sekolah hanya terbatas pada jam sekolah. Dengan 

keterbatasan waktu mengajar dan membimbing anak-anak didik, maka 

diperlukannya upaya mendidik dan membimbing peserta didik ke arah 

pendewasaan. Makna dari pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar 

dalam hubungannya dengan pendewasaan anak untuk menuju perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku dimaksudkan untuk terjadinya proses 

pendewasaan anak dalam kaitanya dengan rasa tanggung jawab, memiliki 

prakarsa yang tinggi, mandiri dan mampu menyelesaikan masalah yang anak 

hadapi baik dalam lingkungan sekolah sekolah, keluarga ataupun lingkungan 

bergaul dengan teman dan lingkungan sekitar.  

Ketiga lingkungan pendidikan tersebut tidak bisa hanya salah satu saja 

yang mampu mengantarkan kelancaran proses pendewasaan dan hasil belajar, 

namun ketiganya saling berkait, sehingga dalam hal ini perlu peran serta 

berbagai pihak dalam mewujudkan keberhasilan siswa tersebut. Salah satu 

contoh diantaranya adalah peran serta guru dan orang tua yang amat 

menentukan pola belajar, mendidik, mengarahkan demi terbentuknya 

tanggung jawab siswa. Akan tetapi kerena kesibukan-kesibukan yang dimiliki 

oleh  orang tua, sehingga pendidikan anak-anaknya akan sedikit terabaikan. 

Sebaliknya pada saat anak telah berada dalam lingkungan sekolah, maka guru 

 



menjadi pengganti peran orang tua dalam proses mendidik, mengajar  dan 

memberikan bimbingan guna menuju perubahan tingkah laku dewasa. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka yang menjadi kunci pertama 

penanaman kebiasaan tanggung jawab siswa baik di rumah mapun di sekolah 

adalah kebiasan belajar. Jika rutinitas belajar siswa telah terbentuk sejak dini, 

dan itu telah menjadi kebutuhan siswa, maka secara mudah siswa akan 

memiliki tanggung jawab yang luas dalam menerapkannya baik di sekolah 

maupun di dalam keluarga. Karena itulah sebuah proses yang diperlukan 

adalah dinamakan belajar. Banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan 

pengertian belajar, diantaranya adalah pendapat The Liang Gie (1980: 6), 

belajar adalah segenap rangkaian kegiatan/aktifitas yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang dan mengakibatkan  perubahan dalam dirinya berupa 

penambahan pengetahuan atau  kemahiran, ketrampilan yang sifatnya sedikit 

banyak permanen.  

Sedangkan menurut Sumadi Suryobroto, beliau tidak memberikan 

batasan secara langsung tentang belajar, melainkan mengidentifikasi  

kegiatan-kegiatan yang disebut belajar, dengan batasan sebagai berikut :  

Belajar itu membawa perubahan (dalam arti Behavioral Changes, 

aktual maupun potensial) perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya  

kecakapan baru, perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja). (Sumadi 

Suryobroto; 1993;249) 

Untuk itulah peranan cara mendidik anak sangat diperlukan untuk 

membentuk manusia yang mempunyai perilaku yang baik sesuai dengan 



tujuan pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Adapun tujuan 

pendidikan nasional  sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 

menjelaskan bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjad manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mendiri, dan menjadi warga 

negara yang demokrasi serta bertanggung jawab (Diknas, 2003 : 7) 
 

Dalam menciptakan suasana tanggung jawab siswa dalam belajar 

itulah, maka peran serta guru dan orang tua haruslah memiliki komitmen yang 

tinggi dan tanggung jawab besar dalam menentukan kebiasaan belajar 

tersebut. Meskipun disamping tanggung jawab siswa dan guru sebagai faktor 

dominan, namun juga dipengaruhi faktor intern siswa. Berkaitan dengan 

tanggung jawab guru sebagai faktor penentu keberhasilan siswa bahwa guru 

harus memiliki  kompetensi yaitu: Kompetensi pedagodis, kompetensi 

personal, kompetensi sosial dan kompetensi professional. Tugas guru  tersebut 

hanya bisa dilakukan dengan baik jika, guru menyadari, menghayati dan 

melaksanakan perannya bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai 

pendidik. Keberhasilan dalam  pembelajaran merupakan  suatu  kebahagiaan 

tersendiri  bagi  seorang  guru. Dalam dunia pendidikan, guru berperan  

sebagai pengajar dan pendidik. Dalam hal ini guru memiliki  tugas personal, 

tugas sosial dan tugas  professional. Hal ini kita sadari bahwa pemerintah 

dewasa ini sangat mengedepankan dan memperhatikan sektor pendidikan. Hal 

itu tampak jelas dari upaya meningkatkan anggaran pendidikan serta 



meningkatkan standart kelulusan dari institusi pendidikan di Indonesia. 

Perkembangan dunia pendidikan di negeri ini lebih  diarahkan dalam 

berkompetisi di jajaran belahan dunia ini. Untuk mengarah pada tujuan 

tersebut maka ada beberapa komponen pendidikan yang merupakan satu 

sistem yang tidak bisa saling lepas. Salah satu dari komponen tersebut 

diantaranya diawali dari figur seorang guru. Dewasa ini  masyarakat Indonesia  

sedang melakukan penataan dan pembenahan-pembenahan dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu sumber daya 

manusia khususnya praktisi pendidikan yakni guru. Masyarakat merupakan 

visi  dari gerakan  reformasi  pada sistem pendidikan  nasional. Berbagai 

pembaharuan dan pembenahan dalam lingkup kehidupan  masyarakat 

Indonesia antara lain dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada 

khususnya bagi guru. 

Namun, pada saat proses pembelajaran, satu kenyataan terpampang 

bahwa siswa  yang  dihadapi berbeda  satu dengan yang lain. Perbedaan 

tersebut tampak  pada  kemampuan dalam menangkap  dan memahami konsep  

materi  pelajaran. Ada  siswa  yang  cepat menguasai materi ada pula siswa 

yang lambat. Untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep  yang 

belum dikuasai, maka guru harus menggunakan alat  peraga dan  metode yang  

tepat dalam  kegiatan  pembelajaran. Namun di satu sisi rendahnya 

kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran dari guru bukan salah 

satu faktor penghambat yang berasal dari siswa atau dari guru saja, akan tetapi 

diperlukannya salah satu konsep penemuan dalam mengoptimalkan minat 



siswa dan mengkondisikan suasana pembelajaran yang akan menggugah 

kreatifitas siswa. Sebagai contoh dalam penguasaan materi pelajaran 

matematika tentang “ perkalian dan pembagian bilangan sampai dengan 50 di 

kelas II semester II. Pada materi ini kebanyakan siswa mengalami hambatan 

dalam mencapai taraf ketuntasan. Oleh karena itu, hal yang sangat dominan 

juga selain dari faktor guru dan faktor siswa adalah adanya penerapan strategi 

pembelajaran, penggunaan media pembelajaran. Jika hal tersebut sudah 

ditempuh guru akan tetapi hasil maksimal belum tercapai, maka diperlukannya 

sebuah konsep agar menemukan sebuah proses pembelajaran yang 

menghasilkan target maksimal dari kemampuan siswa dan guru. Salah satu 

diantaranya adalah menggunakan dan memberdayakan sumber belajar di 

lingkungan siswa antara lain dengan menggunakan benda-benda di sekitar 

siswa agar dapat menghilangkan verbalisme dari penanaman konsep belajar 

mengajar oleh guru kepada siswa. 

Konsep tersebut diterapkan dengan harapan agar siswa mampu dan 

mencapai pembelajaran dengan taraf ketuntasan atau belajar tuntas. Pada saat 

guru mengajar dengan menerapkan metode dan media tertentu, tetapi siswa 

belum tuntas, maka guru perlu merubah pola mengajar yang relevan, efektif 

dengan harapan siswa yang belum mencapai belajar tuntas,akan terjadi 

peningkatan minat belajar serta penguasaan materi. 

Berpijak dari keadaan tersebut yakni bahwa tahap dan fase 

kemampuan siswa sangat kondisional dan relatif tidak sama antara satu siswa 

dengan siswa  yang lainnya, maka penulis tertarik dan merasa berkepentingan 



dalam melakukan penelitian yang tujuannya dapat berguna bagi guru dan 

siswa. Bagi guru dapat menemukan konsep baru, menerapkan metode dan 

menggunakan media yang sesuai, sedangkan bagi siswa target utama mampu 

menguasai pelajaran secara tuntas dan untuk memberikan alternatif 

pemecahan masalah. Oleh karena itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

sangat dibutuhkan guru yang profesional. Karena guru professional adalah 

guru yang memiliki ciri-ciri seperti : memiliki kepribadian, penguasaan ilmu, 

pengembangan sains dan teknologi dan pengembangan profesi dengan 

memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tugasnya serta mampu 

berpikir praktis. 

Menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal: (1) 

Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) Guru 

menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya 

serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) Guru bertanggung jawab 

memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) Guru 

mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar 

dari pengalamannya, (5) Guru seyogyanya merupakan bagian dari 

masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya (Hasan, 2003: 114) 

 

Guna keperluan itulah penguasaan guru atas berbagai metode 

pembelajaran atau model pembelajaran menjadi penting, khususnya metode 

pembelajaran yang menekankan siswa aktif. Pola pembelajaran konvensional 

yang mengutamakan siswa hanya mendengarkan dan menyaksikan guru 

mendemonstrasikan, harus sudah jauh-jauh ditinggalkan. Pembelajaran harus 

menempatkan siswa sebagai subyek yang mampu merencanakan belajarnya, 

menggali dan menginterpretasi materi pembelajaran, berinteraksi, saling 

bekerja sama, sehingga meningkatkan proses demokratis. Upaya pencapaian 



hasil belajar siswa secara optimal, pemanfaatan strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan sangatlah diperlukan. Selaras apa yang 

dikemukakan oleh Elly & Gerlach, (1980: 174), bahwa strategi harus di 

dasarkan pada sejumlah tujuan yang telah dirumuskan dan disesuaikan kondisi 

siswa. Prestasi belajar siswa yang optimal memerlukan kreativitas guru dalam 

memilih strategi yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Dengan demikian variasi strategi pembelajaran menjadi faktor dominan dalam 

menopang upaya pencapaian prestasi belajar siswa. Salah satu variabel yang 

berpengaruhi terhadap keberhasilan tujuan dari suatu kurikulum adalah metode 

pengajaran. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini mencoba untuk 

melihat salah satu metode pengajaran yang diberlakukan dalam materi 

pembelajaran matematika yaitu" Pembelajaran Kooperatif ". Pembelajaran 

kooperatif merupakan pendekatan yang berusaha membangkitkan suasana 

proses pembelajar menjadi suasana yang cukup menyenangkan dengan 

melibatkan kerja sama antara siswa dalam sebuah proses pembelajaran dengan 

tujuan memberikan sugesti positif yang dapat mempengaruhi hasil belajar. 

Sugesti positif harus didukung oleh lingkungan yang nyaman dan 

menggembirakan. 

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba 

melakukan Penelitian Tindakan (action research) tentang ”Upaya 

meningkatkan hasil belajar matematika model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi mencari pasangan tentang perkalian dan pembagian  bilangan sampai 

dengan dua angka di kelas II SDN 01 Jungke Tahun 2009/2010”. 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di depan, maka dapat dirumuskan 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan strategi mencari 

pasangan mempengaruhi minat belajar siswa dan perhatian siswa. 

2. Pembelajaran penggunaan model  pembelajaran kooperatif dengan strategi 

mencari pasangan akan menyebabkan siswa lebih memahami konsep dan 

materi pembelajaran 

3. Pembelajaran penggunaan model  pembelajaran kooperatif dengan strategi 

mencari pasangan akan meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran 

4. Pembelajaran penggunaan model  pembelajaran kooperatif dengan strategi 

mencari pasangan akan melatih kreativitas berpikir siswa. 

5. Penggunaan penggunaan model  pembelajaran kooperatif dengan strategi 

mencari pasangan akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis 

rumuskan masalah: ”Apakah Model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

mencari pasangan dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang 

perkalian dan pembagian  bilangan sampai dengan 50 pada siswa kelas II SDN 

01 Jungke Tahun 2009/2010?. 

 

 



D. Upaya Pemecahan Masalah 

Pada setiap penelitian memiliki berbagai fokus dan jenis penelitian. 

Beberapa jenis penelitian dan masing-masing memiliki aplikasi yang berbeda-

beda dalam khasanah penelitian. Macam-macam penelitian antara lain: 

penelitian terapan, penelitian evaluasi, penelitian kebijakan, penelitian 

pengembangan dan lain sebagainya. (Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini  

termasuk penelitian pengembangan atau termasuk action research.  

Dengan menyampaikan materi tersebut, masih ada kendala yang 

dihadapi siswa untuk menerangkan tentang konsep perkalian dan pembagian 

bilangan sampai dengan 50. Diantara kendala yang dihadapi adalah 

terdapatnya beberapa siswa yang memiliki minat belajar rendah. Rendahnya 

minat belajar mengakibatkan rendah pula penguasaan materi oleh siswa. Dari 

beberapa permaslaahan yang timbul dalam pembelajaran tersebut, maka 

diperlukan sebuah formula guna memecahkan masalah. Salah satu diantara 

sekian banyak alternatif pemecahan adalah dengan menerapkan metode, 

model pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Sesuai dengan 

topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka alternatif pemecahan masalah 

siswa terhadap rendahnya minat belajar  matematika adalah dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif atau cooperatif learning.  

Adapun penggunaan pendekatan kooperatif ini diperlukan karena 

pendekatan ini merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada 

kegiatan siswa yang aktif dan kreatif yang ditekankan pada siswa saat terjadi 

proses pembelajaran. Kebanyakan metode yang diterapkan selama ini adalah 



menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas. Sehingga 

adanya beberapa kendala antara lain : kurang efektif waktu dan dalam waktu 

proses pembelajaran, timbulnya kejenuhan siswa dan lain-lainnya. Maka dari 

adanya masalah yang telah diinventarisir tersebut, pemecahannya adalah 

dengan upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi mencari pasangan tentang 

perkalian dan pembagian bilangan sampai dengan 50 di kelas II SDN 01 

Jungke Tahun 2009/2010. 

E. Tujuan  Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya 

peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif 

dengan strategi mencari pasangan tentang perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dengan 50 di kelas II SDN 01 Jungke Tahun 2009/2010. 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

a. Meningkatkan pemahaman guru tentang penggunaan model  

pembelajaran kooperatif dengan strategi mencari pasangan  

b. Memberikan pemahaman guru dalam mengoptimalkan minat belajar 

siswa, melalui pembelajaran kooperatif dengan strategi mencari 

pasangan. 



c. Membiasakan guru dalam menerapkan mopdel pembelajaran yang 

inovatif yakni penggunaan model  pembelajaran kooperatif dengan 

strategi mencari pasangan. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui pembelajaran model 

kooperatif dengan strategi mencari pasangan.  

b. Dapat melatih siswa untuk bekerja sama secara kelompok atau 

berpasangan dengan siswa lain, sehingga akan meningkatkan rasa 

kreatifitas dan tanggung jawab. 

 


