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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan tolak ukur bagi kemajuan suatu bangsa. Suatu 

proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Romlah, 

2010). Pendidikan juga menduduki posisi sentral dalam pembangunan, karena 

sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Di Indonesia lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun 

informal mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu 

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan baik fisik maupun psikis, 

sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut lembaga-

lembaga pendidikan formal maupun informal menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar. Kegiatan belajar secara psikologis dapat diartikan sebagai suatu proses 

untuk memperoleh tingkah laku yang baru maupun untuk merubah tingkah laku 

yang telah ada, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan maupun 

untuk penyesuaian dengan lingkungannya. 

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari permasalahan-

permasalahan yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Salah satu 

masalah dalam pembelajaran matematika adalah siswa masih saja dicekoki 

dengan rumus jadi tanpa mengetahui asalnya. Ketika siswa diberikan persoalan, 

siswa tidak mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. 

Siswa cenderung hanya ingin mengetahui hasil akhirnya. Menurut Surtisno 

(dalam Dwilarasati, 2007), salah satu masalah lain dalam proses pembelajaran 

adalah kurangnya memberikan kesempatan siswa untuk berfikir menemukan 

dalam memecahkan masalah, sehingga siswa hanya menghafalkan rumus atau 

konsep tanpa memahami makna. 

Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi mata pelajaran, seperti halnya pada materi 

pelajaran matematika. Hambatan dalam memahami materi matematika akan 
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mempunyai efek yang sangat besar bagi siswa ini dikarenakan matematika dalam 

bidang keilmuan dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

jenis ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dikembangkan pada berbagai tingkat 

pendidikan, yang artinya adalah matematika adalah mata pelajaran yang wajib 

atau selalu ada dalam berbagai tingkat pendidikan. 

Dengan bermunculannya permasalahan tersebut, banyak pula bermunculan 

lembaga-lembaga bimbingan belajar yang bertujuan untuk membantu kesulitan 

belajar siswa di sekolah dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Ada beberapa 

alasan siswa mengikuti kegiatan bimbingan belajar ini, antara lain: (a) siswa 

merasa kurang mampu dalam menerima atau memahami materi pelajaran yang 

telah diberikan di sekolah, (b) siswa tersebut ingin meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Lembaga bimbingan belajar memiliki peran membekali siswa siswi yang 

masuk ke dalamnya untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan benar dan 

dalam waktu cepat. Artinya, di bimbingan belajar bukan hanya ditanamkan 

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

mengaplikasikan rumus dalam menjawab soal ujian, dengan anggapan konsep 

yang telah diberikan di sekolah. 

Dari penjelasan tersebut maka penulis berinisiatif mengadakan penelitian 

berjudul “PERBANDINGAN IMPLEMENTASI STRATEGI 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR DAN LBB” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan antara implementasi strategi pembelajaran matematika di sekolah 

dasar dengan implementasi strategi pembelajaran matematika di LBB (Lembaga 

Bimbingan Belajar). Strategi pembelajaran dalam penelitian ini sebagai 

pengelompokan masalah, terbagi menjadi tiga yaitu: 1) pengorganisasian isi, 2) 

strategi penyampaian isi, dan 3) strategi pemecahan masalah. 

Dari uraian di atas maka rumusan masalah penelitian secara khusus dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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a. Bagaimana implementasi pengorganisasian isi dalam pembelajaran matematika 

di sekolah dasar dan pembelajaran matematika di LBB pada kelas V SD? 

b. Bagaimana implementasi strategi penyampaian isi dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar dan pembelajaran matematika di LBB pada kelas 

V SD? 

c. Bagaimana implementasi strategi pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar dan pembelajaran matematika di LBB pada kelas 

V SD? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian secara umum 

adalah mendiskripsikan implementasi strategi pembelajaran matematika di 

sekolahan dasar dengan LBB. Secara khusus penelitian ini adalah: 

a. Mendiskripsikan implemenatasi pengorganisasian isi dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar dan pembelajaran matematika di LBB pada kelas 

V SD. 

b. Mendiskripsikan implementasi strategi penyampaian isi dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar dan pembelajaran matematika di LBB pada kelas 

V SD. 

c. Mendiskripsikan implementasi strategi pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika di sekolah dasar dan pembelajaran matematika di 

LBB pada kelas V SD. 

 

1.4 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana yang 

dimilik oleh peneliti serta untuk menghindari berkembangnya masalah dalam 

penelitian ini, maka perlu adanya ruang lingkup dan pembatasan penelitian. 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah: 

a. SDN Sumbersari 3 Malang tahun ajaran 2011 – 2012 kelas V. 

b. SDN Karangbesuki 2 Malang tahun ajaran 2011 – 2012 kelas V. 

c. LBB (Lembaga Bimbingan Belajar) Masterprima Malang kelas V. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengaplikasian teori-teori ilmu yang 

didapat selama masa perkuliahan dan dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan 

pengalaman praktis dalam mengadakan penelitian. 

1.5.2 Bagi Sekolah Dasar 

Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

dalam pengembangan strategi pembelajaran matematika. 

1.5.3 Bagi LBB 

Bagi Lembaga Bimbingan Belajar hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan strategi pembelajaran 

matematika yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kondisi peserta bimbingan belajar yang ada. 

1.5.4 Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain, khususnya peneliti strategi pembelajaran, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pelengkap temuan yang sudah ada dan 

dapat dijadikan dasar pijakan dalam mengembangkan penelitian lanjutan. 

 

1.6 Definisi Operasional  

1.6.1 Implementasi Strategi Pembelajaran 

Implementasi strategi pembelajaran diartikan sebagai penerapan penataan 

cara-cara sehingga terwujud suatu urutan langkah prosedural yang dapat 

digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Strategi 

pembelajaran dibagi menjadi tiga: 

a. Pengorganisasian isi pembelajaran 

Adalah strategi untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk 

pengajaran. Mengorganisasi, mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan 

isi, penataan isi dan pembuatan format. 

b. Strategi penyampaian isi pembelajaran 

Mengacu kepada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan isi pembelajaran 

kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan 

dari siswa. Strategi penyampaian ini mencakup pada lingkungan fisik, guru, 
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bahan-bahan pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

pembelajaran, baik itu dengan menggunakan media yang merupakan suatu 

komponen penting dari strategi penyampaian. 

c. Strategi pemecahan masalah pembelajaran 

Merupakan proses yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah. Ada empat tahap dalam 

menyiapkan strategi pemecahan masalah pembelajaran yang diusulkan oleh 

George Polya (dalam Lesmana, 2007), yaitu: (1) memahami masalah, (2) 

membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, (3) melaksanakan rencana 

yang dibuat pada langkah kedua, dan (4) memeriksa ulang jawaban yang 

diperoleh.  

1.6.2 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran Matematika dibangun oleh seperangkat aksioma dan lika-

liku penalaran yang melahirkan teorema atau hukum-hukum yang mempunyai 

nilai praktis dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan pembelajaran matematika 

juga dimulai dari yang sederhana ke kompleks. Menurut Karso (dalam Lesmana, 

2007), matematika mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur yang 

terorganisasikan. Konsep-konsep matematika tersusun secara hirarkis, terstruktur, 

logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep 

yang paling kompleks. 

1.6.3 Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) 

Adalah sebuah lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan yang 

memberikan layanan pembelajaran yang bertujuan untuk maningkatkan mutu, 

efektifitas dan efesiensi belajar sehingga mampu membantu siswa meraih prestasi 

belajar yang optimal. 

 


