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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia yang sangat 

fundamental.Melalui pendidikan anak dibentuk menjadi manusia seutuhnya. 

Hak pendidikan adalah harapan bagi anak - anak masa depan bangsa bahkan 

hak universal seluruh umat manusia. Anak - anak dilahirkan dengan hak hidup 

dan seiring itu memiliki pula hak untuk memperoleh pendidikan.Oleh karena 

itu, dunia pendidikan harus mendapatkan perhatian serius dan termasuk dalam 

skala prioritas pembangunan nasoinal. 

Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum 

dalam Undang – Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II pasal 4 adalah bahwa pendidikan diselenggarakan dengan 

memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan yang memiliki peran 

penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, di dalamnya berlangsung 

proses belajar mengajar yang merupakan kegiatan paling mendasar dalam 

pendidikan, serta memiliki tujuan tertentu sebagaimana telah dirumuskan 

dalam program pengajaran yang secara global dituangkan dalam kurikulum 

pada setiap jenjang pendidikan. 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperolah dengan bernalar, 

matematika lebih menekankan pada aktifitas dalam dunia rasio.Berdasarkan 
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dari hakikat matematika dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu 

ilmu yang lebih banyak menggunakan rasio dan logika dalam mempelajarinya 

dan mencakup berbagai aspek kehidupan dan keterampilan berpikir. 

Pada kurikulum 2004 disebutkan bahwa secara umum matematika di SD 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bernalar melalui kegiatan 

penyelidikan, eksplorasi, dan eksperimen, sebagai alat pemecahan masalah 

melalui pola pikir dan model matematika serta sebagai alat komunikasi melalui 

symbol, tabel, grafik, diagram, dan menjelaskan gagasan. Diharapkan dari 

pembelajaran matematika siswa mempunyai kemampuan bernalar yang baik 

sehingga dapat memecahkan masalah dan dapat dimanfaatkan untuk pelajaran 

yang lain. 

 Kemampuan dalam matematika siswa kelas II SDN Cibojong dalam 

materi penjumlahan dan pengurangan masih sangat kurang.Hal ini terlihat dari 

hasil belajar masih belum mencapai nilai baik sebagai standar keberhasilannya, 

padahal konsep matematika sangat diperlukan untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

 Pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. 

Hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik dari siswa, keluarga, lingkungan 

maupun cara pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jika hal ini tidak 

diperbaiki akan berdampak pada tiga hal yaitu : dampak psikologis, 

diantaranya siswa tidak mempunyai minat dan motivasi belajar, merasa takut 

dengan pelajaran matematika, menganggap matematika sulit, merasa takut atau 

tidak senang pada gurunya, dan pada gilirannya tidak senang pergi ke sekolah. 
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Hal ini sangat merugikan khususnya bagi sumber daya manusia. Dampak 

berikutnya adalah dampak akademis, yaitu siswa akan sulit mempelajari 

pelajaran atau materi berikutnya seperti perkalian, dan pembagian selain itu 

dampak sosialnya adalah siswa akan sulit memecahkan masalah sehari-hari 

yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan seperti contoh siswa akan 

sulit penghitung barang yang dimilikinya dalam jumlah banyak .  

Permasalahan belajar diatas juga terjadi pada kelas II SDN Cibojong 

khususnya pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan terlihat dari 

hasil tes dibawah ini : 

 

Dari hasil diatas dapat terlihat bahwa anak belum menguasai 

penjumlahan tiga angka, dikarenakan anak belum paham nilai ratusan ataupun 

bilangan ratusan. Berdasarkan hasil siswa tersebut, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 
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1. Pemahaman siswa terhadap konsep bilangan 100-500 masih tergolong    

rendah 

2. Siswa belum memahami konsep nilai tempat dengan baik 

3. Siswa belum dapat melakukan penjumlahan dengan baik dan benar 

4. Siswa belum dapat melakukan pengurangan dengan baik dan benar 

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi maka harus dicari solusinya. 

Hopkins (1993) menyebutkan bahwa guru tidak hanya dituntut  menguasai 

materi dan menyajikannya secara tepat tetapi juga di tuntut mampu melihat 

atau menilai kinerjanya sendiri. Melalui refleksi (renungan) dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga pembelajaran yang 

kurang baik harus diperbaiki dan yang sudah baik harus disempurnakan. 

Salah satu model pembelajaran yang dipandang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan 

pengurangan adalah dengan penggunaan model pembelajaran Cooperative 

Learning dimana dalam pembelajarannya bukan saja guru yang berperan 

sebagai sumber tetapi teman sebayapun dapat membantu sesama 

temannya.Melalui model pembelajaran tersebut diharapkan terjadi interaksi 

antara guru dengan siswa, ataupun interaksi antara siswa dengan sesama siswa 

itu sendiri. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memfokuskan kajian pada 

meningkatkan kemampuan siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan 

melalui penerapan model pembelajaran Cooperative Learning . 
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B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan kedalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaanpembelajaran  matematika pada pokok bahasan 

penjumlahan dan pengurangan di kelas II SDN Cibojong Kecamatan 

Cariu kabupaten Bogor tahun pelajaran 2010 - 2011? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika pada pokok bahasan 

penjumlahan dan pengurangan di kelas II SDN Cibojong Kecamatan 

Cariu kabupaten Bogor tahun pelajaran 2010 - 2011? 

3. Bagaimana kemampuan matematika siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatanCooperative Learningpada pokok 

bahasan penjumlahan dan pengurangan di kelas II SDN Cibojong 

Kecamatan Cariu kabupaten Bogor tahun pelajaran 2010 - 2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapuntujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perencanaanpembelajaran  matematika pada pokok 

bahasan penjumlahan dan pengurangan di kelas II SDN Cibojong 

Kecamatan Cariu kabupaten Bogor tahun pelajaran 2010 – 2011. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika pada pokok 

bahasan penjumlahan dan pengurangan di kelas II SDN Cibojong 

Kecamatan Cariu kabupaten Bogor tahun pelajaran 2010 – 2011. 
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3. Untuk mengetahui kemampuan matematika siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatanCooperative Learning pada pokok 

bahasan penjumlahan dan pengurangan di kelas II SDN Cibojong 

Kecamatan Cariu kabupaten Bogor tahun pelajaran 2010 – 2011. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 

a. Agar siswa kelas II lebih berminat dalam belajar matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan. 

b. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan pencapaian 

akademiknya 

c. Meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam lingkungannya. 

d. Mengembangkan kemampuan sosial siswa terhadap sesame teman. 

e. Mengubah pola pikir bahwa matematika adalah sesuatu yang 

menyenangkan dan berguna. 

 

2.  Bagi guru 

a. Agar guru memahami pentingnya pemilihan metode yang tepat dalam 

pembelajaran matematika 

b. Agar guru dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam merancang 

pembelajaran 
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c. Untuk meningkatkan keterampilan mengajar serta mengoptimalkan 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi sekolah untuk 

meningkatkan kineja guru, kualitas pembelajaran, mutu sekolah dan kualitas 

lulusan karena tidak ada sekolah yang maju tanpa ada guru yang berkualitas, 

dan tidak ada guru yang berkualitas tanpa dukungan sekolah yang baik. 

 

F. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

• Kemampuan siswa yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pada dalam 

ranah kognitif yang memuat Taksonomi Bloom menyelesaikan soal-soal 

matematika setelah memperoleh pembelajaran. Kemampuan ini diukur 

dari nilai hasil belajar. 

• Matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah matematika yang 

dipelajari di kelas II yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. 

• Cooperative learningadalah suatumodel pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa atau 

pembelajaran secara berkelompok.Dimana dalam kelompok tersebut 

terdiri dari 4 – 5 orang siswadan  dalam setiap kelompoknya bersifat 

hiterogen baik secara gender maupun dalam kemampuan akademiknya. 

 


