
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Guru mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pengajar dan 

sekaligus sebagai manajer. Sebagai pengajar, guru dituntut untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

Sedangkan sebagai manajer, guru dituntut untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif 

bagi pembelajaran sehingga siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran (Suciati, 2007 : 

5.33).Dalam suatu proses belajar mengajar peran guru di sekolah sangat dibutuhkan 

dalam membantu siswanya untuk mencapai hasil belajar yang optimal (Darsono, 2000: 1). 

Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kecakapan, serta perubahan aspek-

aspek lain yang ada pada individu yang belajar (Chatarina, 2004:4-5). Aspek penilaian 

hasil belajar dalam KTSP dalam penelitian ini adalah aspek pemahaman 

konsep.Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam 

memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, 

efisien dan tepat. 

Slameto (1980: 2) mengemukakan bahwa secara psikologis belajar merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya lebih jauh dikatakan bahwa perubahan tingkah laku dalam belajar adalah: 

(1) perubahan ini terjadi secara sadar, (2) perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan 

fungsional, (3) perubahan dalam belajar bersifat/bernilai positif dan aktif, (4) perubahan 

dalam belajar bukan bersifat sementara, dan (5) perubahan belajar bertujuan dan terarah. 

Sedang Rusyan (1989: 8) mengemukakan pendapatnya tentang belajar, sebagai berikut: 

belajar dalam arti yang luas adalah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam 

bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian mengenai sikap dan nilai-nilai, 

pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi, atau lebih 

luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi. 
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Metode yang tepat dalam proses pembelajaran juga merupakan faktor yang turut 

menentukan tingkat keberhasilan siswa. Metode belajar dilakukan sebagai strategi yang 

dipandang tepat untuk memudahkan siswa memahami pelajaran dan juga belajar yang 

menyenangkan sehingga aktivitas siswa lebih nampak. Metode pembelajaran tentu tidak 

harus kaku menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana artinya 

memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam 

perencanaan pembelajaran. 

Guru harus memilih metode yang tepat sehingga dapat menciptakan iklim 

pembelajaran yang interaktif dan bermakna sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Metode kooperatif kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat (Sagala, 2005: 87).  

Menurut Davidson dan Kroll (dalam Tamrin, 2002), salah satu strategi 

pembelajaran matematika yang berorientasi pada pendekatan konstruktivistis adalah 

pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin (1994: 227) dalam pembelajaran kooperatif siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka 

dapat saling mendiskusikan masalh-masalah tersebut dengan teman-temannya. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri, 

mendengar pendapat temannya, dan bersama-sama membahas permasalahan yang 

diberikan guru. 

Setelah Penulis melaksanakan proses pembelajaran dan tes prasiklus, dari 15 

siswa yang mengikuti tes, ada 11 ( 73,33 %) siswa yang belum mencapai KKM. Hal ini 

terjadi karena siswa acuh tak acuh dan tidak tertarik terhadap pembelajaran.Saat siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya hanya satu siswa yang bertanya. Saat mengerjakan 

soal tes hanya 4 siswa yang dapat mengerjakan soal, sedangkan 7 siswa asyik bercerita 

dengan teman sebangkunya, 10 siswa malas mengerjakan latihan soal. Berdasarkan 

analisis hasil tes prasiklus, ada 11 siswa mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM=63) matematika materi operasi hitung pecahan. Adapun Kriteria Ketuntasan 

Minimal nilai siswa adalah 63, dan nilai rata-rata kelas juga di bawah KKM, yaitu 58,87. 
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Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi operasi 

hitung pecahan mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang 

muncul dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka 

diperoleh analisis masalah sebagai berikut: (1) pada saat pembelajaran berlangsung, 

sebagian besar siswa hanya diam dan pasif dalam pembelajaran, (2) sebagian besar 

siswa ramai,  asyik bercerita dengan temannya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian 

“PenggunaanMetode Kooperatif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika pada Siswa 

Kelas IV Semester 2 SDN Simbangdesa 01 Kabupaten Batang Kecamatan Tulis Tahun 

Pelajaran 2011/2012” 

. 

1.2  Permasalahan Penelitian 

 Permasalahan penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kondisi awal dan 

kondisi akhir yang diharapkan.  Pada kondisi awal peneliti masih hanya menggunakan 

metode konvensional (ceramah) sehinggasiswa kurang perhatian dan banyak yang tidak 

aktif. Selama proses pembelajaran komunikasi antar siswa masih kurang, apalagi dengan 

guru. Pada kondisi akhir diharapkan peneliti sudah menggunakan metode kooperatif 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan siswa aktif dalam pembelajaran.  

Hasil belajar yang diperoleh juga relatif rendah, hanya ada 4 siswa (26,67 %) yang 

dapat mencapai KKM.  Nilai rata-rata kelas juga masih belum mencapai KKM, yaitu 58,87. 

Pada kondisi akhir diharapkan terjadi peningkatan hasil belajar matematika menjadi 25 

siswa (86,20 %) dapat mencapai KKM dan nilai rata-rata kelas menjadi 70,00. 

 

1.3  Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) 

apakah rendahnya hasil belajar matematika karena keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran rendah, (b) apakah rendahnya hasil belajar matematika karena siswa kurang 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, (c) apakah rendahnya hasil belajar 

matematika karena guru belum menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran, 

dan (d) apakah rendahnya hasil belajar matematika karena siswa belum terlibat penuh 

dalam pembelajaran.  
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Dari beberapa identifikasi masalah di atas, peneliti akan membatasi penelitian 

dengan dua variabel, yaitu satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Variabel terikat 

pada penelitian ini adalah hasil belajar matematika materi operasi hitung pecahan pada 

siswa kelas IV semester 2 di SDN Simbangdesa 01 tahun pelajaran 2011/2012. Variabel 

bebasnya adalah penggunaan media lingkaran. Pembelajaran matematika materi operasi 

hitung pecahan dengan metode kooperatif akan melibatkan siswa untuk memperoleh 

konsep tentang operasi hitung pecahan dalam kerja sama kelompok. Informasi yang 

diperoleh adalah operasi hitung pecahan yang berpenyebut sama dan berbeda. Tindakan 

ini dilaksanakan pada saat dilakukan pembelajaran pada tahap siklus I dan siklus II. 

 

1.4 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut: apakah penggunaan metode kooperatif dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas IV semester 2 SDN Simbangdesa 

01Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tahun pelajaran 2011/2012? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1  Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini 

ada dua, yaitu:Meningkatkan hasil belajar matematika melalui penggunaan metode 

kooperatifpada siswa kelas IV semester 2 SDN Simbangdesa 01Kecamatan Tulis 

Kabupaten Batang tahun pelajaran 2011/2012. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaansebagai berikut : 

 

1.5.2.1 Manfaat Teoritis 

a. Memperoleh teori baru tentang penggunaan metode kooperatif untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika materi operasi hitung pecahan. 

b. Sebagai dasar penelitian selanjutnya 
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1.5.2.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.2.1 Bagi guru. 

a. Membantu guru berkembang secara professional dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada matematika materi operasi hitung pecahanmelalui metode 

kooperatif. 

b. Membantu guru memperbaiki pembelajaran di kelas. 

c. Meningkatkan rasa percaya diri pada   guru. 

d. M

emungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan Keteram-

pilan. 

 

1.5.2.2.2 Bagi siswa  

a. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada matematika materi 

operasi hitung pecahanmelalui metode kooperatif. 

b. Memperoleh pengalaman belajar yang baru dan menarik 

 

1.5.2.2.3 Bagi sekolah  

a. membantu sekolahuntuk berkembang karena adanya peningkatan/kemajuan 

pada diri guru dan pendidikan di sekolah tersebut. 

b. memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan sekolah 

c. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada sekolah 


