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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap individu yang terlahirkan ke dunia ini memiliki kemampuan 

yang berbeda terutama dalam bidang akademik. Seringkali kita temui 

adanya individu atau siswa yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi 

sehingga sering mendominasi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam 

proses pembelajaran yang biasa disebut siswa yang berbakat atau pintar, 

dan terdapat pula yang biasa-biasa saja atau sering disebut dengan siswa 

normal yang memiliki tingkat intelegensi normal, dan sering pula 

ditemukan siswa yang memiliki tingkat intelektual sedikit di bawah normal 

yang mengakibatkan mereka mengalami keterlambatan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Seringkali 

kita temui siswa yang mengalami hambatan dalam belajar dikarenakan 

kemampuan siswa memang berada dibawah siswa normal maupun 

disebabkan  kurangnya motivasi dari orang tua. Sehingga, belajar seorang 

siswa tidak memenuhi tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Dengan adanya pendidikan di Indonesia diharapkan semua siswa 

yang berada di dalam jenjang pendidikan dapat menjadi pribadi yang 

sempurna. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat (Takdir 2012 hal: 27) 

bahwa pendidikan dalam konteks kekinian adalah upaya untuk 

mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia agar tampil lebih 

progresif dengan berdasarkan pada nilai yang tinggi dan kehidupan yang 
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mulia agar terbentuk pribadi yang sempurna, baik yang berkaitan dengan 

akal, perasaan, maupun perbuatan.  

Berbagai pendapat di atas diharapakan pendidikan di Indoneesia ini 

tidak ada lagi suatu diskriminasi antara pendidikan yang satu dengan 

pendidikan lain, maupun siswa yang satu dengan siswa yang lain. Hal ini 

sudah tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan 

bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama 

memperoleh pendidikan bagi warga negara Indonesia yang memiliki 

kelainan dan atau kesulitan belajar maka dapat mengikuti pendidikan di 

sekolah reguler (Takdir 2013 hal: 17).Namun pada kenyataannya masih 

banyak siswa yang belum mendapatkan pendidikan secara layak bahkan 

masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan 

dengan kata lain tidak sekolah atau pengangguran. 

Saat ini pendidikan di Indonesia juga masih banyak yang mengalami 

keterlambatan atau rendahnya diri siswa dalam menerima materi yang 

disampaikan oleh  guru khususnya pembelajaran matematika. Hal ini 

dikarenakan penyampaian materi dalam pembelajaran kurang melibatkan 

siswa untuk aktif. Sehingga para siswa yang mengalami keterlambatan 

dalam pembelajaran matematika dapat tergolong anak lamban belajar atau 

disebut slow learner. 

Pembahasan tentang anak berkebutuhan khusus terutama anak 

lamban belajar (slow learner) sangat diperlukan karena dalam kehidupan 

sehari-hari sering ditemukan adanya penggunaan istilah tersebut secara 

keliru. Banyak orang termasuk sebagian para guru tidak dapat 



3 
 

membedakan antara siswa yang mengalami lamban belajar dengan siswa 

yang mengalami hambatan tunagrahita. Dalam dunia pendidikan sangat 

penting terutama bagi guru untuk mengetahui antara siswa yang mengalami 

lamban belajar dan siswa yang mengalami hambatan tunagrahita. Untuk 

membedakan anatara siswa lamban belajara (slow learner) dan siswa yang 

mengalami tunagrahita pendidikan di Indonesia perlu diteraapkan 

pendidikan bertaraf inklusif di setiap sekolah khususnya sekolah dasar. 

Sehingga, tidak ada lagi kekeliruan dalam penggunaan istilah antara anak 

lamban belajar dan anak tunagrahita.  

Siswa lamban belajar (slow learner) mengalami kesulitan dalam 

menerima dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru di 

sekolah dasar, terutama pembelajaran yang berhubungan dengan 

pemahaman eksak yang berhubungan dengan angka, simbol, dan rumus 

tertentu seperti matematika. Pendidikan merupakan media yang sangat 

berperan untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berpotensi 

dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan akan terjadi proses 

pendewasaan diri sehingga di dalam proses pengambilan keputusan 

terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggung 

jawab yang besar.  

Mengingat peran pendidikan tersebut maka aspek ini menjadi 

perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat 

Indonesia yang berkualitas. Matematika sebagai salah satu pembelajaran di 

sekolah dinilai cukup memegang peranan penting dalam membentuk siswa 
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menjadi berkualitas, karena matematika merupakan suatu sarana berpikir 

untuk mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis. 

Banyak orang yang memandang matematika sebagai bidang studi 

yang paling sulit. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajirinya 

karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-

hari. Menurut Reys dkk, (dalam Abdurrahman 2002: 28) mengatakan 

bahwa matematika adalah studi tentang pola dan hubungan, cara berfikir 

dengan strategi organisasi, analisis dan sintesis, seni, bahasa, dan alat untuk 

memecahkan masalah-masalah abstrak dan praktis. Dengan demikian 

matematika menempatkan diri sebagai sarana strategis dalam 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan intelektual. Akan tetapi, 

masalah yang sering terjadi pada pembelajaran matematika adalah 

kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep  matematika yang 

cenderung abstrak, sedangkan siswa belum mampu menggambarkannya 

dengan baik. Hal itulah yang menimbulkan anggapan bahwa pelajaran 

matematika sangat sulit dan menakutkan sehingga tidak disenangi olah 

siwa.  

Faktor yang menyebabkan siwa tidak senang terhadap pelajaran 

matematika adalah pembelajaran yang yang dilakukan oleh guru tidak 

memberikan kesempatan kepada siwa untuk mengkonstruksikan 

kemampuan berfikir secara maksimal dan metode pembelajaran yang 

digunakan kurang bervariasi dan terkesan tidak efektif. Metode 

pembelajaran merupakan pola penyelenggaraan interaksi belajar mengajar 

yang direncanakan dan dilaksanakan oleh guru dan siwa untuk mencapai 
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tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebagai pengelola kegiatan 

pembelajaran yang tepat karena sangat berpengaruh terhadap keefektifan 

proses belajar guna mencapai hasil belajar yang optimal. 

Dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang tepat 

dalam suatu pembelajaran terutama pada pembelajaran matematika, 

diharapkan siwa mampu mengembangakan ide atau pola piker sehingga 

pembelajaran matematika tidak dirasa sulit bagi setiap siswa yang 

mempelajarinya. Metode pembelajaran yang sekarang ini banyak mendapat 

dukungan positif dari masyarakat pendidikan adalah metode pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning).  

Suatu aspek penting pembelajaran kooperatif ialah disamping 

pembelajaran membantu mengembangkan tingkah laku kooperatif dan 

hubungan yang lebih baik diantara siwa, pembelajaran kooperatif secara 

bersamaan membantu siwa dalam pembelaran akademis mereka. Model 

pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya tiga 

tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan 

terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, 

2000:7). 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari empat pendekatan yaitu: 

STAD (Student Teams Achievement Division), Jigsaw, IK (Investigasi 

Kelompok), dan pendekatan struktural. Pendekatan struktural terdiri dari 

dua tipe yaitu tipe Think Pair Share dan tipe Numbered Heads Together 

(NHT). Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan interaksi di antara anak untuk saling 
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memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pelajaran adalah Tipe 

Think Pair Share, dalam model pembelajaran ini anak mula-mula diberikan 

tugas oleh guru untuk berfikir kemudian anak disuruh untuk bertukar 

pendapat dengan pasangan temannya dan langkah yang terakhir anak harus 

meng sharekan hasil diskusinya tersebut. 

Model belajar think pair share (TPS) dapat digunakan untuk 

meningkatkan motivasi belajar anak tertutama pada pembelajaran 

matematika, pada model think pair share (TPS) memiliki prosedur yang 

ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk 

berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Dengan 

menyajikan model pembelajaran think pair share (TPS) di dalam kelas 

tujuannya dapat membantu motivasi belajar anak terutama pada 

pembelajaran matematika. 

Hasil observasi awal pada tanggal 21 Desember 2014 melalui 

wawancara dengan salah satu guru, SD Muhammadiah 09 Malang 

merupakan sekolah dasar yang menerapkan pendidikan inklusif dan dapat 

menampung berbagai macam siswa berkebutuhan khusus atau sering kali 

disebut anak berkebutuhan khusus (ABK). Diantara berbagai macam siswa 

berkebutuhan khusus yang ditampung di SD Muhammadiah 09 Malang 

adalah tunagrahita, lamban belajar (disleksia, diskalkulia, dan disgrafia), 

autis, dan lain sebagainya. 

Penjelasan di atas, kami sebagai peneliti mencoba untuk meneliti 

salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model think pair share 

untuk diterapakan dalam pembelajaran matematika, agar minat belajar dan 
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motivasi siswa dapat meningkat dan dapat memudahkan guru dalam 

mengatasi kekurangan tenaga pendamping khusus di sekolah. Sehingga, 

dapat mencapai kriteria ketuntasan minimum yang telah ditetapkan baik 

dari pihak sekolah maupun departemen pendidikan setempat. Maka dari 

itu, peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui peningkatan 

belajar siswa lamban belajar atau slow learner dengan menggunakan model 

cooperative type think pair share yang bertempat di salah satu SD 

Muhammadiyah di Malang. Penelitian ini berjudul “Analisis Belajar 

Siswa Slow Learner Pada Pembelajaran Matematika Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share Untuk Anak 

Kelas IV SD Muhammadiyah 09 Malang”. 

1.2 Rumsan Masalah  

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif type think pair 

share pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan belajar 

siswa slow learner di SD Muhammadiyah 09 Malang? 

b. Bagaimana kendala guru dalam penerapan model think pair share 

untuksiswa slow learner di SD Muhammadiyah 09 Malang 

c. Bagaimana upaya guru dalam penerapan model think pair share 

untuksiswa slow learner dapat meningkatkan pembelajaran 

matematika di SD Muhammadiyah 09 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

antara lain sebagia berikut: 
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a. Untuk menganalisis penerapan model pembelajaran think pair share 

yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran matematika. 

b. Untuk menganalis kendala guru dalam menerapkan model 

pembelajaran think pair share terhadap peningkatan belajar siswa slow 

learner di SD Muhammadiyah 09 Malang. 

c. Untuk menganalisis upaya guru dalam penerapan model think pair 

share sehingga belajar anak slow learner dapat meningkat di SD 

Muhammadiyah 09 Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

terhadap dunia pendidikan, khususnya penggunaan model pembelajaran 

yang tepat pada pembelajaran matematika bagi siswaslow learner di SD 

Muhammadiyah 09 Malang. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu secara teoritis dan praktis. Manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan pembelajaran dengan 

menggunakan model-model pembelajaran yang efektif seperti model 

think pair share. Model pembelajaran ini dapat membantu siswaslow 

learner dalam meningkatkan keaktifannya dalam belajar. 

2. praktis penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki system 

pembelajaran di kelas dan dipakai sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih pembelajaran kooperatif dengan model think pair 

share. 
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b. Bagi Siswa 

Dengan adanya model pembelajaran TPS diharapkan dapat 

menumbuhkan minat belajar sehingga diperoleh prestasi belajar 

yang sesuai dengan yang diharapkan serta akan tercipta 

kebiasaan-kebiasaan positif seperti: kerjasama dalam kelompok, 

keaktifan dalam pembelajaran, belajar bersosialisasi, 

mengemukakan pendapat, menghargai perdapat orang lain dan 

berpikir kritis. 

c. Bagi Peneliti 

Sarana belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam melakukan penelitian dilapangan, menambah pemahaman 

matematika dan pengalaman mengajar di depan kelas serta 

mampu mengambil suatu tindakan untuk dapat meningkatkan 

kwalitas pembelajaran teori dan konsep-konsep ilmiah yang 

diperoleh dalam perkuliahan. 

d. Bagi Sekolah 

Penelitian dapat memberikan sumbangan yang baik pada sekolah 

dalamrangka memberikan pembelajaran matematika. 

1.5 Batasan Istilah 

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini antara lain: 

a. Menurut Jhonshon dan Myklebust  (dalam Abdurrahman 2010: 

244) Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya 

untuk mengekpresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan 
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keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk 

memudahkan berfikir  

b. Lamban belajar atau (slow learner) adalah anak yang memiliki IQ 

antara 70-90 tetapi tidak tergolong anak tunagrahita (Suparno, 

2008: 12). 

c. Model Think-pair-share adalah suatu model pembelajaran  yang 

mengutamakan thinking (berfikir), pairing (berpasangan), share 

(berbagi) (Ibrahim, 2000:26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


