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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang Oemar (2008). Strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 

pengajaran yaitu kegiatan interaksi belajar mengajar antara guru atau pengajar 

dengan siswa. Tujuan dari pendidikan ini yaitu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan memberikan hasil belajar yang baik dalam proses pembelajaran.  

Menurut Wina (2008)  strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran 

yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Pola strategi yang digunakan oleh bimbingan belajar 

sangat beragam untuk memberikan bantuan belajar kepada siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, dari strategi yang dipilih, guru atau pengajar 

mengembangkan metode-metode yang menyenangkan serta memberikan 

kesempatan siswa dalam menyelesaikan pemecahan masalah. 

Belajar mengajar tidak terlepas oleh kegiatan guru dalam menyampaikan 

materi. Materi atau isi pelajaran ini diberikan kepada siswa hendaknya 

disesuaikan dengan standart isi yang telah ditetapkan oleh Badan Standart 

Nasional Pendidikan (BSNP). Di dalam materi ini terdapat tahap-tahap pemberian 

informasi kepada siswa dari hal konkret hingga hal yang abstrak, maka dari itu 

materi sangat penting dalam perencanaan pembelajaran yang akan diberikan 

kepada siswa dan pemberian materi hendaknya terstruktur sesuai pola berfikir 

anak dalam menerima materi tersebut.  
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Berdasarkan survei sekolah dasar yang ada di daerah dau Malang terdapat 

sekolah dasar yang memiliki siswa-siswi yang banyak mengikuti bimbingan 

belajar di banding sekolah yang lain, yaitu SD Alam Ar-Rohmah. Siswa-siswi SD 

Alam Ar-Rohmah lebih banyak mengikuti bimbingan belajar Air-Langga yang 

terletak di Sengkaling- Dau Malang, maka dari itu peneliti memilih LBB Air-

Langga untuk membandingkan strategi dan kesesuaian materi dengan SD Alam 

Ar-Rohmah. Air-Langga sendiri merupakan bimbingan dan motivasi belajar yang 

memberikan konsultasi belajar setiap saat, serta pelatihan-pelatiahan untuk 

mengasah otak dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran serta kemampuan 

pihak Air-Langga untuk menjamin siswa-siswinya dibimbing sampai mereka bisa.  

Matematika merupakan bidang ilmu yang lebih menekankan kepada 

pembentukan pola berfikir dan berargumentasi siswa serta memberikan kontribusi 

dalam pemecahan masalah. Menurut depdiknas kurikulum KTSP (2006) tujuan 

dari pembelajaran matematika itu sendiri ada lima hal diantaranya 1)memahami 

konsep matematika;2)Menggunakan penalaran pada pola dan sifat;3)memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah;4)mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media;5)memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan. Dari sinilah peneliti memilih 

matapelajaran matematika dalam menganalisis strategi dan materi yang digunakan 

guru maupun pengajar les dalam pembelajaran di kelas. 

Semakin melebarnya kesenjangan antara soal mata pelajaran matematika 

yang dipelajari di sekolah dengan kualitas soal yang diujikan pada Ujian Nasional 

di Indonesia ini menyebabkan banyak orang tua dari siswa kelas VI SD alam ar-

Rohmah yang mencari bimbingan belajar di luar sekolah sebagai wadah dalam 
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membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan 

soal, meskipun dari pihak sekolah telah memberikan bimbingan belajar secara 

berkelompok namun tidak menutup kemungkinan siswa meminta les tambahan 

ketika di luar sekolah. 

Menurut Hilgard dalam Wina (2006), belajar itu adalah proses perubahan 

melalui kegiatan atau prosedur latihan yang baik latihan di dalam laboratorium 

maupun dalam lingkungan alamiah, sedangkan menurut Pavlov dan Watson 

dalam Wina (2006), menyimpulkan bahwa belajar atau pembentukan perilaku 

perlu dibantu dengan kondisi tertentu, Dari dua teori diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam membentuk sebuah perilaku siswa haruslah diberikan latihan 

ataupun kegiatan yang mendukung mereka secara berulang-ulang, dengan 

kegiatan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh pihak bimbingan belajar akan 

memberikan bantuan yang intensif untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar 

Orangtua mengikutkan anaknya kedalam lembaga bimbingan belajar yang 

sudah dipercaya untuk mengatasi kesulitan belajar maupun bimbingan belajar 

secara intensif yaitu dengan mendatangkan guru les privat kerumahnya. Adanya 

berbagai bimbingan belajar ini merupakan salah satu penyebab ketidakpuasan 

terhadap kondisi siswa. Sebagai alternative belajar di luar sekolah untuk 

menggantungkan harapannya pada bimbingan belajar untuk menambah materi di 

sekolah serta membekali siswa-siswinya untuk mengerjakan soal-soal ujian 

dengan benar dan dalam waktu yang cepat. Artinya dibimbingan belajar bukan 

ditanankan konsep, dasar, maupun asal suatu rumus, melainkan langsung kepada 

bagaimana mengaplikasikan rumus dalam menjawab soal ujian, dengan anggapan 

konsep yang telah diberikan dari sekolah. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Analisis Strategi dan Kesesuaian Materi Pembelajaran di Bimbingan Belajar dan 

Sekolah Kelas VI Mata Pelajaran Matematika SD Alam Ar-Rohmah Dau Malang” 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi 

hal–hal sebagai berikut: 

1. Analisis strategi pembelajaran dibatasi pada strategi penyampaian materi 

dan strategi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika di 

bimbingan belajar dan di sekolah SD Alam Ar-Rohmah Dau Malang 

2. Analisis kesesuaian materi dibatasi berdasarkan kesinambungan 

penyampaian materi di sekolah dan di LBB 

3. Analisis materi mata pelajaran matematika kelas VI dibatasi pada materi 

operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah  

4. Aspek yang diteliti adalah strategi dan kesesuaian materi yang digunakan 

oleh guru matematika di sekolah dan tentor di LBB. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi penyampaian materi dalam pembelajaran matematika 

di bimbingan belajar dan pembelajaran matematika di sekolah pada kelas 

VI SD alam Ar-rohmah Dau Malang? 

2. Bagaimana strategi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika 

di bimbingan belajar dan pembelajaran matematika di sekolah pada kelas 

VI SD alam Ar-rohmah Dau Malang? 
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3. Bagaimana kesesuaian materi bimbingan belajar dengan materi 

pembelajaran di sekolah pada mata pelajaran matematika  pada kelas VI 

SD Alam Ar-Rohmah Dau Malang? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika di bimbingan 

belajar dan pembelajaran matematika di sekolah pada kelas VI SD Alam 

Ar-Rohmah Dau Malang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian secara umum 

adalah mendeskripsikan strategi dan kesesuain materi pembelajaran di bimbingan 

belajar dan sekolah mata pelajaran matematika kelas VI SD Alam Ar-Rohmah 

Dau Malang.  

Secara khusus penelitian ini mendeskripsikan: 

1. Strategi penyampaian materi dalam pembelajaran matematika di 

bimbingan belajar dan sekolah pada kelas VI SD Alam Ar-Rohmah Dau 

Malang. 

2. Strategi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika di 

bimbingan belajar dan sekolah pada kelas VI SD Alam Ar-Rohmah Dau 

Malang. 

3. Kesesuaian materi bimbingan belajar dengan materi pembelajaran di 

sekolah pada matapelajaran matematika pada kelas VI SD Alam Ar-

Rohmah Dau Malang. 

4. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika di bimbingan belajar dan 

pembelajaran matematika di sekolah pada kelas VI SD Alam Ar-Rohmah 

Dau Malang 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

peneliti khususnya yang terkait dalam penelitian strategi dan kesesuain materi 

pada pembelajaran di bimbingan belajar dan pembelajaran di sekolah. 

1.5.2 Bagi Bimbingan Belajar 

Bagi bimbingan belajar hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan materi 

pada mata pelajaran matematika yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa bimbingan belajar. 

1.5.3    Bagi sekolah dasar 

Bagi Sekolah dasar hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengembangan strategi dan materi pembelajaran matematika 

di kelas. 

1.5.4 Bagi siswa 

Bagi siswa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk 

membantu siswa dalam penyelesaian masalah dengan konsep yang benar sehingga 

siswa memahami akar dari tahap-tahap penyelesaian masalah belajar yang di 

alaminya. 

1.5.5 Bagi peneliti lain 

Bagi penelitilain, khususnya peneliti strategi pembelajaran serta 

materi  pembelajaran, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pelengkap temuan 

yang sudah ada dan dapat dijadikan pustaka dalam mengembangkan penelitian 

lanjutan. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian dan penafsiran terhadap 

judul skripsi yaitu “Analisis Strategi dan Kesesuaian Materi pembelajaran di 

Bimbingan Belajar dan Sekolah Mata Pelajaran Matematika Pada Kelas VI SD 

Alam Ar-Rohmah Dau Malang”, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai 

berikut: 

1. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.  

2. Kesesuaian merupakan keselarasan (pendapat, paham, nada, kombinasi 

warna, dsb); kecocokan BKKI (2008). 

3. Materi atau isi pelajaran ini diberikan kepada siswa melalui proses 

pembelajaran sesuai dengan standart isi yang ditetapkan oleh BSNP 

4. Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi 

dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa 

dalam belajar Jamil (2013). 

5. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari Ahmad (2013). 


