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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

E. Latar Belakang 

Matematika termasuk salah satu mata pelajaran yang penting di 

Sekolah Dasar, hal tersebut ditandai dengan diajarkannya pelajaran 

matematika dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran matematika diajarkan 

di SD untuk membekali siswa dalam berpikir logis dan kritis dalam 

menyelesaikan masalah. Hal tersebut sejalan dengan Susanto (2015: 185) yang 

mengemukakan bahwa matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, 

serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Secara umum matematika dikatakan sebagai pelajaran yang menuntut 

kemampuan siswa berpikir logis dan sistematis. Penggunaaan rumus untuk 

menyelesaikan persoalan matematika seringkali menyulitkan bagi siswa 

karena terdapat banyak formula matematika yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal-soal matematika. Di samping itu, beberapa konsep 

matematika masih bersifat abstrak sehingga tidak mudah bagi siswa sekolah 

dasar untuk mengerti atau memahami. Oleh karena itu sangatdapat dipahami 

jika matematika sering dipahami jika matematika sering di anggap sebagai 

pelajaran yang sulit. 
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Permasalahan dalam pembelajaran matematika juga dialami oleh guru 

da siswa dikelas  V B SD Negeri 1 Kedungbanteng. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru dapat diperoleh informasi bahwa dalam pelajaran 

matematika terutama materi geometri siswa masih banyak menemui kesulitan. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai ulangan siswa dan juga hasil penyelesaian 

tugas siswa terkait materi geometri. Banyak siswa yang nilainya masih kurang 

baik dan jawaban yang kurang tepat. Guru lebih lanjut juga menjelaskan 

bahwa sikap tanggung jawab siswa dalam pembelajaran matematika masih 

kurang. Kondisi ini dapat dilihat dari kegiatan siswa saat menyelesaikan tugas, 

dimana masih banyak siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. 

Peneliti dan guru selanjutnya mencoba mengidentifikasi beberapa 

faktor yang kemungkinan menjadikan masalah tersebut muncul. Berdasarkan 

informasi dari guru dapat diketahui bahwa pembelajaran matematika yang 

selama ini dolakukan masih banyak dilakukan dengan kegiatan menyelesaikan 

materi oleh guru dan pemberian tugas. Guru menjelaskan bahwa penggunaan 

media belum banyak digunakan dan juga belum banyak dilakukan kegiatan 

belajar secara diskusi. Kondisi ini diyakini berkontribusi terhadap munculnya 

masalah rendahnya sikap tanggung jawab dan prestasi belajar siswa. 

Setelah mengidentifikasi faktor kemungkinan penyebab masalah, guru 

dan peneliti sepakat untuk memperbaiki proses pembelajaran dikelas melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Kegiatan penelitian ini bersifat kolaboratif 

dengan juga melibatkan teman sejawat dalam penelitian. Setelah melakukan 

diskusi, guru dan peneliti memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran 
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kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dalam Penelitian Tindakan Kelas ini. 

Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini diyakini mampu 

menjadikan kegiatan belajar lebih aktif karena siswa dapat berdiskusi dan 

bekerja sama dalam menyelesaikan soal matematika dimana akan terjadi 

proses pertukaran dan penguatan pengetahuan antar siswa yang dapat 

membantu pemahaman mereka terhadap materi.  

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat 

meningkatkan tanggung jawab siswa pada materi geometri kelas V B SD 

Negeri 1 Kedungbanteng ? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi geometri  kelas V B SD 

Negeri 1 Kedungbanteng ? 

 

G. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan. Selain tujuan tersebut, terdapat 

tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian ini antara lain :    

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa kelas V B SD Negeri 1 

Kedungbanteng setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan 

Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS). 
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2. Meningkatkan proses Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

kelas V B SD Negeri 1 Kedungbanteng. 

 

H. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dengan pendidikan, terutama untuk peningkatan tanggung jawab 

dan prestasi belajar yang dimiliki siswa dalam pembelajaran Matematika di 

kelas V B SD Negeri 1 Kedungbanteng. 

Manfaat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 

V B SD Negeri 1 Kedungbanteng, memiliki beberapa manfaat antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

a. Teori penelitian ini dapat menambah jumlah penelitian pendidikan 

kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran yang dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan. 

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa 

2) Dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi geometri 

secara konkrit 

3) Dapat meningkatkan prestasi belajar matematika materi geometri 

b. Manfaat bagi guru 
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1) Menambah wawasan guru mengenai model pembelajaran yang 

inovatif. 

2) Meningkatkan profesionalisme guru melalui kemampuannya dalam 

mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif. 

c. Manfaat bagi sekolah  

1) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan 

masukan mengenai model pembelajaran yang tepat untuk mencapai 

keberhasilan pembelajaran. 

2) Untuk meningkatkan proses pembelajaran matematika yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran inovatif 

d. Manfaat bagi peneliti 

Dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), peneliti 

dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan, sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
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