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BAB I 
PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Masalah  
Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan  juga 

dapat mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia (SDM) baik dalam aspek 
kepribadian maupun aspek kehidupan. Pendidikan memiliki kemampuan dalam 
mengembangkan berbagai potensi secara optimal, yaitu perkembangan individu yang 
setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual sesuai 
dengan tahap perkembangan karakteristik lingkungan fisik dan sosial budaya dimana dia 
hidup (Martinis & Bansu, 2008:2) 

Pelaksanaan pembelajaran Matematika dimulai dari yang sederhana ke kompleks. 
Menurut Karso (dalam Syarifuddin, 2009:5) “Matematika mempelajari tentang pola 
keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan”. Konsep-konsep Matematika tersusun 
secara hirarkis, terstuktur, logis dan sistematis mulai dari konsep yang sederhana sampai 
pada konsep yang paling kompleks dan penerapannya dalam kehidupan. Matematika tidak 
pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari siswa karena banyak masalah dalam kehidupan 
sehari-hari yang dapat di selesaikan dengan matematika.  

Salah satu karakteristik Matematika menurut Soedjadi (2000:13) adalah 
Matematika memiliki suatu objek kajian yang abstrak. Berdasarkan hal tersebut maka 
dalam melaksanakan pembelajaran Matematika perlu disesuaikan dengan perkembangan 
kognitif siswa, dimana pembelajaran Matematika hendaknya dimulai dari obyek yang 
kongkrit menuju ke obyek yang abstrak. Karena obyek yang bersifat abstrak dalam 
Matematika dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep 
matematika. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas dan observasi yang penulis 
lakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran Matematika di SDN Ngemplak Kidul 03 
semester I Tahun Pelajaran 2013/2014, diperoleh beberapa kekurangan yaitu, guru masih 
menerapkan model pembelajaran konvensional yang pada tahap pelaksanaannya dimulai 
dari menjelaskan materi, menyuruh siswa menurunkan rumus dari buku yang dilanjutkan 
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dengan latihan soal, sehingga pembelajaran yang berlangsung hanya interaksi antarsiswa 

dan guru sedangkan interaksi antarsiswa dengan siswa masih kurang.  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hanya 

berpusat pada guru, sehingga dalam proses pembelajaran berbagai usaha lebih banyak 
dilakukan oleh guru, mulai dari mencari, mengumpulkan, memecahkan dan 
menyampaikan informasi yang ditunjukkan agar peserta didik memperoleh pengetahuan. 
Hal ini menyebabkan hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan kubus menjadi 
kurang optimal. Dari 24 siswa, siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal (KKM= 80) 
baru 11 siswa atau sebesar 45,83% sedangkan siswa yang belum mencapai nilai 
ketuntasan berjumlah 13 siswa atau sebesar 54,17%.  

Untuk itu sangat dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang dapat menggali 
potensi siswa, meningkatkan interaksi dan keaktifan siswa yang  pada akhirnya akan 
meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa adalah dengan menerapkan strategi yang 
lebih cocok dilakukan oleh guru. Strategi pembelajaran yang sebaiknya digunakan adalah 
strategi pembelajaran Think–Talk–Write, dimana strategi ini dapat menumbuhkembangkan 
kemampuan berpikir siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul 
”Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Strategi Think–Talk–Write Siswa 
Kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014”.  

 
1.2  Permasalahan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan penelitian 
sebagai berikut: 
a) Guru dalam melaksanakan pembelajaran Matematika di SDN Ngemplak Kidul 03  

masih menerapkan model pembelajaran konvensional (ceramah) yang pada tahap 
pelaksanaannya dimulai dari menjelaskan materi, menyuruh siswa menurunkan 
rumus dari buku yang dilanjutkan dengan latihan soal, sehingga pembelajaran yang 
berlangsung hanya interaksi antar siswa dan guru sedangkan interaksi antar siswa 
dengan siswa masih kurang. Sebaiknya pembelajaran Matematika yang dilaksanakan 
guru diarahkan kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa 
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didorong untuk belajar menemukan sendiri, sehingg aktivitas belajar siswa menjadi 

meningkat. 
b) Hasil belajar matematika siswa SDN Ngemplak Kidul 03  pada pokok bahasan kubus 

masih kurang optimal. Dari 24 siswa, siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal 
(KKM= 80) baru 11 siswa atau sebesar 45,83% sedangkan siswa yang belum 
mencapai nilai ketuntasan berjumlah 13 siswa atau sebesar 54,17%. Sedangkan 
ketuntasan belajar yang ideal secara klasikal diharapkan adalah siswa yang 
mencapai ketuntasan minimal (KKM) lebih dari 75%. 
 

 1.3  Cara Pemecahan Masalah  
Pemecahan masalah yang terjadi pada pembelajaran matematika siswa kelas V 

SDN Ngemplak Kidul  03 melalui penggunaan strategi Think Talk Write dan dapat 
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:  
a) Metode pembelajaran yang digunakan masih bersifat tradisional yang dimulai dengan 

menjelaskan materi, memberi contoh yang dilanjutkan dengan latihan soal.  
b) Siswa kurang diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. 
c) Kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika.  

d) Interaksi antara siswa dan siswa  dalam pembelajaran masih kurang.   
e) Hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan kubus siswa masih rendah. Hal 

ini ditunjukkan dari ketuntasan belajar siswa secara klasikal baru mencapai 45,83%.  
Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah  
penerapan strategi pembelajaran Think-Talk-Write untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika pada pokok bahasan bangun ruang kubus siswa kelas 5 di SD Negeri 
Ngemplak Kidul 03 Tahun Pelajaran 2013/2014.  
 
1.4  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah di atas, 
maka yang  menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  
1) Bagaimana aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika melalui 

penerapan strategi Think-Talk-Write pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan 
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balok siswa kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2013/2014? 
2) Apakah penerapan strategi pembelajaran Think-Talk-Write dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan balok siswa kelas 
5 SDN Ngemplak Kidul 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 
2013/2014? 
 

1.5  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian tindakan kelas ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut. 
1) Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika pada 

pokok bahasan bangun ruang kubus dan balok melalui penerapan strategi Think-Talk-

Write pada siswa kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten 
Pati Tahun Pelajaran 2013/2014.  

2) Untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang 
kubus dan balok dengan menerapkan strategi pembelajaran Think-Talk-Write siswa 
kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

1.6 Manfaat Penelitian 
Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu dari segi 

teoretis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1.6.1  Manfaat Teoretis 
 Manfaat teoretis dalam penelitian ini yaitu memberikan masukan bagi peningkatan 
aktivitas dan hasil belajar Matematika yang berkaitan melalui penerapan strategi think–

talk–write. 

1.6.2  Manfaat Praktis 
Adapun manfaat penelitian yang  diharapkan dari penelitian ini adalah  :  

a) Bagi Siswa, dengan penerapan strategi pembelajaran Think–Talk–Write diharapkan 
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa.  
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b) Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah 

wawasan, dan pengalaman dalam menyiapkan strategi pembelajaran Think-Talk-Write  
dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika. Di samping itu, 
dengan melaksanakan penelitian tindakan, masalah yang dihadapi yang tentunya 
akan sangat membantu bagi perbaikan pembelajaran serta profesionalisme guru yang 
bersangkutan.  

c) Bagi pimpinan sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan 
untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika sehingga kualitas 
pembelajaran di kelas menjadi meningkat. 

d) Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang 
sejenis.  




