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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan matematika dapat dikatakan mendorong kemajuan 

tehnologi serta mendorong untuk semakin cermat dalam menangkap fenomena 

yang terdapat dalam kehidupan sehari hari manusia. Bukan suatu hal yang 

mustahil bahwa perkembangan matematika tersebut akan mempunyai pengaruh 

terhadap pelajaran dan pembelajaran matematika di Indonesia.  

Selain perkembangan matematika yang telah dikemukakan itu, juga 

terdapat  perkembangan tentang model-model pembelajaran yang sebagian besar 

didasarkan kontruktivisme. Karso, dkk. (2009:99) mengungkapkan bahwa dalam 

konferensi pendidikan matematika Asia tenggara ke-8 di Manila tahun 1999, dan 

pada Annual Metting National Couneil of Teachersof mathemamaties USA ke-77 

di San Fransisco April 1999 memunculkan model-model pembelajaran 

matematika antara lain (1) Model kooperatif, (2) Model  Problem Base Intruction, 

(3) Model Problem Possing, (4) Model Portfolio, (5) Model Realistik atau 

Budaya. Beraneka ragam model pembelajaran matematika tersebut  dimaksudkan 

untuk lebih memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk aktif belajar. 

Dapat juga dikatakan model-model tersebut untuk mengupayakan agar 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher oriented) berubah menjadi 

terpusat kepada siswa (student oriented).  

Matematikan adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan agar anak 

memiliki pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif. 

Matematika yang diajarkan di sekolah terdiri atas bagian-bagian metematika yang 

dipilih guna menumbuhkembangkan kemampuan dan pembentukan pribadi siswa 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mempelajari matematika 

adalah mempelajari obyek kejadian yang konkrit. Belajar matematika memerlukan 

kesabaran dan ketekunan. Belajar matematika dengan menghafal tidak salah, 

tetapi yang penting harus memahaminya. Kita tidak boleh terburu-buru, perlu 

berhati-hati, membaca dengan cermat, dan memahami dengan sebaik-baiknya. 
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Mata pelajaran matematika yang diberikan mulai di tingkat sekolah dasar 

membekali siswa memiliki kemampuan analitis, kritis, keatif, dan sistematis untuk 

bekerjasama dan saling membantu memecahkan masalah. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar siswa memiliki kemampuan mencari, memperoleh, mengelola, 

dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada situasi dan keadaan yang 

selalu berubah dan kompetitif. Seluruh isi dan materi pembelajaran matematika 

disusun untuk mengembangkan siswa dalam memecahkan masalah, 

mengkomunikasikan ide/gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, 

dan media.   

Pengembangan pembelajaran yang diperlukan saat ini adalah 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Untuk itu perlu diupayakan suatu model 

pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan penguasaan konsep matematika 

dan sekaligus dapat meningkatkan keaktifan siswa, serta memberi iklim kondusif 

dalam perkembangan daya nalar dan kreatifitas siswa. Model pembelajaran 

merupakan suatu bagian yang integral dari proses pendidikan di sekolah. 

Sementara guru sebagai pengelola kelas mempunyai peranan penting dalam 

proses belajar mengajar. Aktifitas dan kreativitas guru dalam menyampaikan 

materi serta dalam pemilihan model yang tepat merupakan salah satu aspek yang 

menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Untuk menyampaikan 

pengalaman yang dimiliki kepada peserta didik, seorang guru harus mempunyai 

strategi pembelajaran. Stategi pembelajaran adalah perencanaan yang cermat 

mengenai kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tecapai (Suyitno, 

2001:20). Di dalam strategi pembelajaran tersebut meliputi metode atau model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran sehingga dapat mendorong 

siswa lebih kreatif dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Guru yang mengajar matematika mengakui bahwa dalam pengajaran 

masih menggunakan metode tradisional. Maksud dari metode tradisional ini 

adalah guru dalam mengajar siswa diminta untuk mencatat materi terlebih dahulu 

kemudian dijelaskan, baru soal dikerjakan. Hasil belajar yang diperoleh siswa 

setelah diadakan ulangan harianpun kurang menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Hasil evaluasi berkala menunjukkan bahwa nilai rata-rata perolehan nilai prestasi 
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belajar siswa adalah 6,12 atau belum ada 85% dari jumlah seluruh siswa kelas 

tersebut yang dapat mencapai ketuntasan belajar.  

Rata-rata prestasi belajar Matematika yang masih rendah seperti data di 

atas, maka dalam penelitian ini diambil kompetensi dasar menentukan hubungan 

antarsatuan panjang untuk siswa kelas IV sekolah dasar. Hubungan antarsatuan 

panjang menyangkut perubahan, penyamaan, dan penyederhanaan satuan panjang. 

Kegiatan tersebut menjadi sulit karena materi pembelajaran bersifat abstrak. 

Untuk membantu siswa memahami kompetensi dasar menentukan hubungan 

antarsatuan panjang, dipilih pendekatan pembelajaran yang tepat. 

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus pembelajaran 

matematika. Masalah tersebut didesain guru untuk mencakup masalah tertutup 

dengan solusi pemecahan tunggal, masalah terbuka dengan solusi pemecahan 

tidak tunggal, dan masalah dengan solusi pemecahan yang sangat majemuk. Siswa 

dibimbing kearah meningkatkan kemampuan memahami masalah, menafsirkan 

pemecahkan masalah, dan menyelesaikan masalah, dengan desain pola pikir 

dengan model berpikir matetmatis. Setiap pembelajaran matematika hendaknya 

dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem).  

Masalah dalam pembelajaran matematika adalah bahan ajar atau materi 

ajar yang dikembangkan setelah guru memahami standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang dalam setiap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang identik dengan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Kadilangu Tahun 

Pembelajaran 2011/2012. Bahan ajar/materi pelajaran didesain menjadi bahan 

masalah matematik dalam pembelajaran untuk dipecahkan siswa atau diseleasikan 

siswa untuk meningkatkan kemampuan memahami masalah, menafsirkan 

pemecahkan masalah, dan menyelesaikan masalah, dengan desain pola pikir 

dengan model berpikir matetmatis. Kemampuan memecahkan masalah tersebut 

dapat dilalui dengan berbagai model pendekatan pembelajaran dan berbagai 

model metode pembelajaran, sekaligus sebagai pengantar model berpikir. 

Salah satu model pembelajaran yang mengaktifkan siswa adalah model 

pembelajaran berbalik (repricoal teaching). Model pembelajaran yang menuntut 
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siswa untuk menguasai materi setelah diberi informasi materi pelajaran oleh guru. 

Materi tersebut dirangkum atau diringkas oleh siswa itu sendiri disertai dengan 

pemberian soal-soal dan usaha menemukan sendiri dalam praktik pencarian data. 

Hasil yang diperoleh siswa, selanjutnya siswa menjelaskan materi yang sudah 

dirangkum layaknya seorang guru dan menjawab pertanyaan dari siswa yang lain. 

Model pembelajaran yang tepat digunakan untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas yang berkaitan dengan penyelesaian masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran berbalik.  

 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat 

teridentifikasi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

Lebih dari 75% dari seluruh siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kadilangu 

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012 

mengalami kesulitan belajar mata pelajaran Matematika tentang hubungan 

antarsatuan panjang. 

Lebih dari 75% dari seluruh kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kadilangu Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012 mengalami 

kesulitan belajar mata pelajaran Matematika tentang pola pengerjaan mencari 

hubungan antarsatuan panjang. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah “apakah penggunaan model 

pembelajaran berbalik (reciprocal teaching) dapat mengingkatkan hasil belajar 

matematika tentang kompetensi dasar menentukan hubungan antarsatuan panjang 

bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil 

Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012 dapat berhasil 

signifikan”. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian   
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

untuk mengetahui adanya peningkatan yang signifikan hasil belajar  matematika 

tentang kompetensi dasar menentukan hubungan antarsatuan panjang bagi siswa 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 

pada semester I tahun pelajaran 2011/2012 melalui penerapan model 

pembelajaran berbalik (reciprocal teaching).  

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini dapat dilihat 

secara teoretis dan secara praktis.  

 

1. Manfaat Secara Teoretis  

Manfaat penelitian secara teoretis sebagai berikut.  

a. Menyumbangkan pandangan bagi pengembangan model pembelajaran 

peningkatan hasil belajar matematika tentang kompetensi dasar 

menentukan hubungan antarsatuan panjang bagi siswa sekolah dasar 

melalui penerapan model pembelajaran berbalik (reciprocal teaching). 

b. Bahan referensi untuk penelitian sejenis, sehingga hasil yang diperoleh 

makin akurat. 

c. Memberikan sumbangan pikiran dalam rangka penanaman khasanah ilmu 

pengetahuan tentang penggunaan pendekatan pembelajaran pada 

perencanaan program pelaksanaan pembelajaran menuju guru yang 

profesional. 

 

Manfaat Secara Praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memiliki manfaat kepada, 

siswa, guru, dan sekolah. Manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut. 

 

1. Manfaat Praktis bagi Siswa   

a. Meningkatkan motivasi dan disiplin dalam belajar matematika. 
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b. Meningkatkan hasil-hasil belajar akademik. 

c. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

d. Meningkatkan keberanian siswa mengungkapkan ide, pendapat, dan 

gagasan setiap saat dalam menghadapi kesulitan menentukan hubungan 

antarsatuan panjang pada mata pelajaran matematika.  

e. Anak lebih aktif, dan kreatif mengikuti pembelajaran matematika. 

f. Membangkitkan rasa sosial di antara sesama anak dalam menceritakan 

pengalaman anak-anak sehari-hari kepada sesama teman. 

 

Manfaat Praktis bagi Guru 

a. Mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesi guru.  

b. Bahan referensi guna menciptakan dan mengembangkan metode dan 

teknik baru dalam proses pembelajaran menentukan hubungan antarsatuan 

panjang.  

c. Memperbarui pembelajaran matematika, dalam upaya membimbing anak 

agar berpikir logis dan sistematis.  

 

Manfaat Praktis bagi Sekolah 

a. Meningkatkan prestasi siswa dan mengingkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

b. Proses belajar mengajar di sekolah lebih bervariasi. 

c. Menyumbangkan pandangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang peningkatan prestasi belajar kompetensi dasar menentukan 

hubungan antarsatuan panjang melalui penerapan model pembelajaran 

berbalik (reciprocal teaching). 

d. Bahan pembanding atau referensi untuk penelitian sejenis, sehingga hasil 

yang diperoleh makin akurat khususnya pada peningkatan prestasi belajar 

kompetensi dasar menentukan hubungan antarsatuan panjang melalui 

penerapan model pembelajaran berbalik (reciprocal teaching). 

 


