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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang ilmu yang berpengaruh terhadap pendidikan yaitu

matematika. Matematika memiliki peranan penting dalam memajukan daya pikir

manusia karena matematika merupakan salah satu bidang ilmu universal yang

mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika juga mempengaruhi

segala aktivitas manusia karena segala aktivitas tersebut selalu berkaitan dengan

matematika. Oleh karena itu, untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa

depan serta meningkatkan mutu pendidikan diperlukan penguasaan matematika

yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan (Depdiknas, 2008 : 134).

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelajaran matematika yang diberikan

kepada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai

perguruan tinggi. Selain itu, mata pelajaran Matematika menjadi salah satu mata

pelajaran wajib yang menjadi ukuran kelulusan Ujian Nasional dan dijadikan

tolak ukur Intellectual Quotient (IQ) seseorang. Matematika khususnya pada

sekolah dasar menekankan pada aritmatika dengan mengembangkan nalar dan

kemampuan berhitung.

Kemampuan berhitung merupakan aspek yang sangat penting dalam

pembelajaran matematika bahkan sebelum disebut matematika, pembelajaran ini

dinamakan pelajaran berhitung. Kemampuan berhitung dibutuhkan setiap aspek

kehidupan sehari-harinya. Selama ini pelajaran matematika masih dianggap

sebagai pelajaran yang sulit dipelajari serta gurunya kebanyakan tidak
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menyenangkan, membosankan, menakutkan dan sebagainya. Hal ini

dimungkinkan karena banyak guru matematika yang melaksanakan proses

pembelajaran secara monoton, mereka menggunakan waktu pelajaran dengan

kegiatan membahas tugas-tugas lalu memberi pelajaran baru dengan ceramah dan

memberi tugas siswa. Proses pembelajaran ini dilakukan hampir setiap hari yang

dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang membosankan.

Pada observasi awal peneliti melihat bahwa dalam proses pembelajaran yang

terjadi di SDN Klampok 02 Singosari masih kurang berjalan dengan efektif. Jika

dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan guru, guru sudah menerapkan

metode ceramah dan tanya jawab dalam menyampaikan materi pembelajaran

matematika namun karena metode tersebut sudah sering digunakan oleh guru

sehingga dalam hal pemahaman materi siswa masih belum jelas dan suasana

pembelajaran belum bisa dikatakan kondusif. Guru sebenarnya juga sudah

menggunakan media gambar dalam pembelajaran matematika materi pecahan,

tetapi dalam penggunaan media gambar ini guru melaksanakannya kurang optimal

dan siswa juga sudah mulai bosan dengan media gambar yang diberikan oleh

guru. Hal ini juga dapat dilihat dari kegiatan siswa yang tidak mau

memperhatikan guru saat menerangkan materi sehingga juga berpengaruh pada

hasil belajar siswa yang masih rendah terutama dalam mata pelajaran matematika.

Pada mata pelajaran matematika siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam

memahami konsep matematika. Hal ini berakibat pada nilai ulangan harian siswa

kelas III SDN Klampok 02 Singosari dari 40 orang siswa di kelas III sekitar 52 %

siswa yang mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yaitu 65 yang sudah

ditetapkan oleh sekolah, sedangkan 48% siswa yang nilainya masih di bawah
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KKM. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa materi yang menbutuhkan

penalaran seperti materi pecahan dan kemampuan berhitung siswa hasil yang

diperoleh masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemecahan

alternatif yang dapat memberikan perubahan yang lebih baik dalam menguasai

materi pecahan dan kemampuan berhitung.

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru agar suasana dalam pembelajaran

menyenangkan, kegiatan yang dilakukan tidak monoton dan hasil belajar bisa

memuaskan yaitu guru dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi

dan menarik siswa juga dapat memahamkan siswa tentang materi yang diajarkan.

Selain itu guru juga dapat menggunakan model atau metode pembelajaran yang

bervariasi sesuai materi agar proses pembelajaran tidak membuat siswa jenuh dan

bosan. Pada penelitian ini media pembelajaran yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kemampuan berhitung siswa salah satunya adalah media

pembelajaran papan flanel. Media papan flanel ini sangat menarik respon siswa

dalam pembelajaran jika dilihat pada kreasi warna yang digunakan dalam

membuat papan flanel ini. Papan flanel ini merupakan media yang dapat

memahamkan siswa tentang materi pecahan. Media papan flanel ini berguna

untuk menanamkam konsep pecahan sederhana, penambahan dan pengurangan

pecahan sederhana dan pecahan seniali. Sehingga pada saat siswa menemui soal

pecahan, siswa tidak merasa kesulitan bingung dalam penyelesaiannya juga dapat

mengerjakan dengan benar dan tepat. Kelebihan dari media papan flanel ini yaitu

Gambar-gambar dengan mudah ditempelkan, efisiensi waktu dan tenaga, menarik

perhatian peserta didik, memudahkan guru menjelaskan materi pelajaran dan

dapat digunakan berulang kali.
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Selain menggunakan media pembelajaran yang bervariasi guru juga dapat

menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi juga dan tentunya

model yang digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan guru agar siswa tidak

merasa jenuh dalam pembelajaran. Salah satu model yang dapat digunakan guru

dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams

Games Tournament) yang dapat melatih siswa untuk bekerjasama dengan baik

dalam memecahkan suatu masalah bersama kelompoknya dan dapat melatih untuk

berpikir cepat. Alasan peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe TGT

ini karena dalam pelaksanaan TGT siswa dapat berperan langsung dalam kegiatan

pembelajaran yaitu melalui belajar sambil bermain. Sedangkan alasan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam materi pecahan

kelas 3 ini yaitu untuk lebih memahamkan siswa tentang materi tersebut, sebab

dalam kegiatan turnamen yang ada pada langkah kegiatan TGT tersebut siswa

harus mampu memahami materi yang sudah diajarkan agar siswa mampu

mendapat poin kelompok yang tinggi. Pada kegiatan ini juga dilakukan perjanjian

pada kelompok yang memiliki poin tertinggi akan mendapatkan reward yang

sesuai dengan langkah pembelajaran TGT, sehingga siswa lebih bersemangat lagi

untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang nantinya diharapkan akan

berpengaruh pada peningkatan kemampuan berhitung siswa. Kelebihan lainnya

dari menggunakan model pembelajaran TGT yaitu mudah divariasikan dengan

berbagai media pembelajaran seperti komik, VCD, teka-teki silang, roda impian,

kartu bridge, scrabble, kartu soal, kartu gambar, kartu angka dll; b) model TGT

tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas (berkemampuan akademis tinggi)

lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan
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akademisnya lebih rendah juga ikut aktif dalam pembelajaran dan mempunyai

peranan penting; c) menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai antar

sesama anggota kelompoknya; d) membuat peserta didik lebih bersemangat dalam

pembelajaran karena pada pembelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan

kepada kelompok terbaik; e) membuat peserta didik lebih senang karena ada

turnamen dalam model pembelajaran TGT.

Berdasarkan  paparan di atas diketahui bahwa kegiatan pembelajaran pada

mata pelajaran matematika di SD Negeri Klampok 02 masih belum berjalan

optimal, maka atas dasar hal tersebut  peneliti bermaksud melakukan penelitian

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berhitung Pecahan dengan Media Papan

Flanel menggunakan Model Pembelajaran TGT (Teams Games Tournament)

Pada Siswa Kelas 3 SDN Klampok 02 Singosari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran TGT (Teams games

Tournament) dengan menggunakan media papan flanel untuk meningkatkan

kemampuan berhitung siswa pada kelas III SDN Klampok 02 Singosari?

2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan berhitung materi pecahan melalui

penerapan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) dengan

media papan flanel pada siswa Kelas III SDN Klampok 02 Singosari?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian sebagai berikut untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan model pembelajaran TGT (Teams games

Tournament) dengan menggunakan media papan flanel untuk meningkatkan

kemampuan berhitung siswa pada kelas III SDN Klampok 02 Singosari.

2. Menjelaskan peningkatan kemampuan berhitung materi pecahan melalui

penerapan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) dengan

media papan flanel pada siswa Kelas 3 SDN Klampok 02 Singosari.

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan rumusan masalah, dapat dikemukakan jawaban sementara jika

pembelajaran matematika materi pecahan dilakukan dengan media papan flanel

menggunakan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) maka akan

mengalami peningkatan dalam kemampuan berhitung siswa kelas 3 SDN

Klampok 02 Singosari.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di SDN Klampok 02 ini memiliki beberapa

manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti yaitu penelitian ini sebagai tambahan wawasan ilmu

pengetahuan mengenai pembelajaran Matematika dengan menggunakan

media pembelajaran dan sebagai bekal untuk terjun ke dunia pendidikan.
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b. Bagi Sekolah yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu

pembelajaran pecahan sederhana.

c. Bagi Pembaca yaitu penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian

selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki

dan menyempurnakan proses belajar mengajar, hasil penelitian dapat

digunakan untuk meningkatkan efektifitas dalam penggunaan media mengajar

dan juga hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan

media dalam meningkatkan kemampuan berhitung.

b. Bagi Siswa penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pecahan sederhana.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Klampok 02 Singosari pada tahun ajaran

2016/2017 semester genap dengan subyek penelitian kelas III dengan jumlah

siswa 40 orang. Penelitian ini dilakukan pada Standar Kompetensi “Memahami

Pecahan dan menggunakannya dalam Pemecahan Masalah”, dan pada Kompetensi

Dasar “Mengenal pecahan sederhana, Memecahkan masalah yang berkaitan

dengan pecahan sederhana”. Penelitian ini menggunakan salah satu model

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament).

Adapun kemampuan berhitung dalam penelitian ini diukur dari penilaian

proses selama pelajaran berlangsung, dalam bentuk pengamatan, dan jenisnya
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berupa kegiatan-kegiatan siswa. Pada pelaksanaan penelitian ini, batasan

masalahnya yaitu:

1. Penelitian ini difokuskan di kelas III SDN Klampok 02 Singosari pada

semester II tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 40 siswa.

2. Mata pelajaran yang diteliti dalam penelitian ini adalah mata pelajaran

Matematika materi pecahan di kelas III.

3. Media papan flanel ini digunakan untuk memahamkan tentang konsep pecahan

sederhana yang dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa.

G. Definisi Istilah

Defini istilah ini dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan

pandangan mengenai pandangan mengenai beberapa istilah utama yang digunakan

sebagai judul penelitian. Adapun definisi istilah yang dimaksud adalah :

1. Kemampuan berhitung pada penelitian ini adalah kemampuan siswa untuk

memecahkan suatu masalah Matematika dalam materi pecahan sederhana .

2. Media papan flanel merupakan media yang berfungsi sebagai perantara untuk

membantu siswa memahami konsep Matematika yang digunakan dalam

memecahkan masalah Matematika pada pecahan.

3. Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) merupakan

model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok

yang beranggotakan 5 sampai 6 orang, dimana setiap kelompok berbeda

kemampuan yang menggunakan sistem turnamen akademik yang diikuti oleh

seluruh siswa.


