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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai berbagai peran dalam berbagai 

disiplin dan memajukan daya pikir manusia (Aisyah, 2008:3). Ilmu matematika 

perlu diajarkan pada peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

mereka dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif, 

serta kemampuan bekerjasama. Penguasaan matematika yang kuat sejak dini akan 

membuat pengetahuansiswa  menjadi bermakna.  

Kegiatan pembelajaran matematika di SD terkadang masih terlihat bahwa 

aktivitas terpusat pada guru, siswa lebih ditempatkan sebagai objek dan penerima 

informasi yang cenderung pasif, dampak dari proses belajar mengajar yang 

demikian membuat siswa kurang memperoleh kesempatan untuk berperan aktif 

dalam mengembangkan kemampuan intelektualnya. Dalam pembelajaran 

matematika seharusnya siswa diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan dalam 

membangun suatu teori atau menemukan sendiri suatu konsep (Soedjadi,2007:6). 

Oleh karena itu guru harus kreatif dalam mendesain pembelajarannya untuk 

menciptakan suatu kondisi pembelajaran agar lebih memberi kesempatan 

kepadasiswa untuk mengalami, mencari, dan menemukan yang pada gilirannya 

dapat membangun pengetahuannya sendiri. 

Kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran metematika dapat 

menyebabkan siswa jenuh dan kurang memahami materi matematika yang 

diajarkan hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai siswa yang dibawah 
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KKM.Oleh sebab itu guru dituntut untuk melakukan inovasi dalam 

menyampaikan pelajaran  dan memilih  metode yang tepat agar siswa tertarik 

dalam mempelajari matematika, jika guru kurang memperhatikan hal itu maka 

dapat membuat siswa kurang tertarik dalam mempelajari ilmu matematika 

sehingga mengakibatkan siswa sulit untuk menerima materi yang diajarkan 

sehingga mengakibatkan nilai siswa menjadi rendah. Apalagi ditingkat Sekolah 

Dasar, siswa masih cenderung suka bermain dan berbicara dengan teman 

sebangkunya, jika guru tidak bisa dalam  memilih metode yang tepat maka tujuan 

pembelajaran akan sangat sulit untuk tersampaikan pada siswa, sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi juga kurang, gurupun kurang memperhatikan 

kondisi siswa. 

Beberapa faktor penyebab rendahnya nilai siswa diantaranya adalah dari 

segi guru yaitu (a) Guru mengalami kesulitan dalam mengendalikan siswa yang 

ramai yang seringkali berbicara sendiri sehingga siswa kurang bisa 

memperhatikan penjelasan guru mengenai soal perbandingan  (b) Guru jarang 

menggunakan media pembelajaran yang bisa menunjang pemahaman siswa  

terhadap materi tentang perbandingan sehingga siswa sulit memahami materi 

tersebut (c) Guru masih cenderung menggunakan metode yang monoton yaitu 

ceramah sehingga membuat kejenuhan pada siswa dalam proses belajar  mengajar. 

Padahal banyak metode yang dapat digunakan seperti teknik berkirim salam dan 

soal. Dari segi siswanya (a) Siswa tidak bisa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Mereka hanya pasif mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh 

guru sehingga siswa tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa 

lainnya (b) siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal perbandingan. Sesuai 
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dari pernyataan diatas maka proses pembelajaran matematika siswa tidak hanya 

dituntut untuk aktif pada saat proses belajar, namun siswa juga bisa mengelolah 

atau menalar informasi yang telah didapat dari guru misalnya dalam mengatasi 

masalah pembelajaran matematika. Salah satu alternatif yang memungkinkan 

untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan memilih atau menerapkan 

suatu pembelajaran yang menuntun siswa  agar lebih termotivasi, aktif dan 

kreatif . 

Pembelajaran  yang terjadi di SDN Tlogomas 2 Malang, khususnya di 

kelas V berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 

April 2014 ditemukan nilai matematika siswa masih rendah khususnya tentang 

perbandingan.Proses belajar mengajar yang dilakukan kurang melibatkan siswa 

sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa melibatkan mereka 

dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa kurang mengerti akan 

penjelasan guru dan mengakibatkan siswa bingung dalam mengerjakan soal 

Perbandingan.Nilai yang mereka dapatkan masih dibawah KKM yang ditentukan. 

Siswa yang memperoleh ketuntasan belajar 37%, siswa yang tidak tuntas 63% 

yaitu 17 dari 20 siswa hasil belajarnya di bawah KKM 70.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembelajaran di kelas V SDN 

Tlogomas 2 Malang perlu dilakukan sebuah perubahan. Perubahan ini bertujuan 

untuk memperbaikiproses pembelajaran dan hasil belajar, baik dari guru maupun 

siswa. Berdasarkanpermasalahan pembelajaran yang ditemukan di kelas VSDN 

Tlogomas 2 Malang, makaakan diterapkan suatu model pembelajaran yang 

bersifat kooperatif. Model pembelajaranyang perlu diterapkan adalah model 

pembelajaran yang dapat menciptakan kerjasama antarsiswa di kelas tersebut 
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dalam kelompok yang heterogen, hal ini diharapkan agar siswadapat saling 

bertukar pikiran mengenai pembelajaran Matematika dan saling membantu satu 

samalain. 

Sebagai upaya perubahan, maka dalam pembelajaran akan menerapkan 

modelpembelajaran kooperatif teknik Berkirim Salam dan Soal. Model 

pembelajaran tersebutdipilih karena menarik sehingga dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yangmenyenangkan serta dapat meningkatkan minat siswa terhadap 

pelajaran Matematika itusendiri. Selain itu, dengan teknik Berkirim Salam dan 

Soal siswa akan lebih tereksplorasilagi, mau membaca, dan berani menanyakan 

hal yang kurang dimengerti terkait denganpelajaran Matematika karena dalam 

model pembelajaran ini siswa dituntut untuk membuatpertanyaan. Model 

pembelajaran Berkirim Salam dan Soal diharapakan dapatmeningkatkan minat 

belajar siswa dan membantu siswa yang kurang paham terhadapatmateri pelajaran 

sehingga hal ini akan berpengaruh baik pada hasil belajar siswa. 

Fathurrahman (2010: 55) mengungkapkan bahwa makin tepat metode 

yang digunakan oleh guru dalam mengajar, diharapkan makin efektif pula 

pencapaian tujuan pembelajaran. Tentunya faktor-faktor lain pun harus 

diperhatikan juga, seperti faktor guru, faktor anak, faktor situasi dan media yang 

dipakai. Oleh sebab itu penggunaan metode yang cocok menjadi suatu hal yang 

penting agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan 

indikator yang ingin dicapai. 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa teknik yang dapat 

digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas, salah satu teknik yang dapat 

memungkinkan siswa termotivasi adalah teknik berkirim salam dan soal. Menurut 
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Isjoni (2011 : 78) berkirim salam dan soal adalah memberi kesempatan kepada 

siswa untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa membuat 

pertanyaan sendiri sehingga akan merasa termotivasi untuk belajar dan menjawab 

pertanyaan yang dibuat teman sekelasnya. Tujuan pembelajaran kooperatif tipe 

berkirim salam dan soal yaitu,(a) melatih pengetahuan peserta didik, (b) melatih 

keterampilan  berpikir peserta didik, (c) bisa digunakan untuk semua mata 

pelajaran (d) memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran 

(Huda,2012:137). Metode ini juga pernah diterapkan oleh Meidita Cahyaningtyas 

(2013) dimana dari hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal merupakan suatu metode 

yang dapat membantu siswa untuk belajar lebih aktif dan kreatif dibandingkan 

dengan menggunakan pembelajaran yang konvensional. 

Dari pemaparan diatas penulis berkeinginan untuk menerapkan suatu 

pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative teknik berkirim salam dan 

soal pada pembelajaran matematika. Pembelajaran  cooperative teknik berkirim 

salam dan soal dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan dimana siswa dituntut aktif dengan menggali informasi melalui 

mengamati, menanya, mencoba, mengelola dan dipadu berkirim salam dan soal 

yang menuntut siswa untuk mampu membuat pertanyaan dan penyelesaiannya.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal dalam mata pelajaran 

matematika. Adapun  judul penelitian yang penulis ajukan adalah“Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Berkirim Salam dan Soal untuk 
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MeningkatkanHasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN Tlogomas 2 

Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam 

dan soal padapembelajaran matematika kelas V SDN Tlogomas 2 Malang ? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN Tlogomas 2 

Malang dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe berkirim 

salam dan soal padapembelajaran matematika? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: 

1. Mendeskripsikan  penerapan model pembelajaran kooperatif tipe berkirim 

salam dan soal pada pembelajaran matematika kelas V SDN Tlogomas 2 

Malang  

2. Mendeskripsikan  peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN Tlogomas 2 

Malang dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe berkirim 

salam dan soal pada pembelajaran matematika 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah, selanjutnya penelitian ini diharapkan 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 



7 

 
 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk 

mengembangkan metode pembelajaran matematika terutama dalam 

mempelajarkan soal perbandingan secara efektif dan efesien. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah. 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat  memberikan 

pengetahuan serta dapat dijadikan pertimbangan untuk digunakan dalam 

rangka untuk memajukan dan meningkatkan prestasi sekolah. 

b. Bagi Guru. 

1) Untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas mengajar 

yang melibatkan siswa secara menyeluruh dalam pembelajaran. 

2) Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pembelajaran 

yang berkaitan dengan materi perbandingan. 

3) Sebagai masukan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan tipe berkirim salam dan soal untuk materi perbandingan, 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti. 

Sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan 

untuk melakukan penelitian. 

E. Batasan Masalah  

 Agar tidak terjadi salah penafsiran dan meluas kemana-mana, maka 

peneliti memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun batasan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbatas dilakukan pada 

materi tentang perbandingan yang diterapkan pada siswa kelas V di SDN 
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Tlogomas 2 Malangtahun ajaran 2014, aspek yang diteliti adalah implementasi 

pembelajaran, hasil belajar siswa dan respon siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal pada pembelajaran 

matematika. 

F. DefinisiIstilah 

Penegasan istilah digunakan untuk memberikan gambaran secara 

sistematis untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian dan ketidakjelasan 

antara peneliti dan pembaca. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan 

untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang 

(pelajar) melaksanakan kegiatan belajar matematika (Aisyah,2008: 4). 

2. Pembelajaran kooperatifmerupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa 

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam 

penyelesaian tugas kelompoknya, setiap siswa harus saling bekerja sama, 

saling membantuuntuk memahami materi pelajaran (Suparman,2012:133). 

3. Berkirim salam dan soal adalah teknik ini memberi kesempatan kepada siswa 

untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa membuat 

pertanyaan sendiri sehingga akan merasa terdorong untuk belajar dan 

menjawab pertanyaan yang dibuat teman sekelasnya (Isjoni, 2011:78).  

4. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan 

sikap-sikap serta apersepsi dan abilitas (Hamalik dalam Jihad, 2009:15). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud hasil belajar mengacu pada ranah kognitif yang 

diukur dengan tes. 


