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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan potensi-potensi siswa harus dilakukan secara 

menyeluruh dan terpadu dalam proses pembelajaran. Aqib (2013: 66) 

menjelaskan, proses belajar mengajar (pembelajaran) adalah upaya yang 

dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran secara efektif yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemampuan mengelola 

pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi seorang guru agar terwujud 

kompetensi profesionalnya, jadi pembelajaran adalah proses interaksi antara 

siswa dengan pendidik dalam proses pembelajaran. Guru dituntut mampu 

mengembangkan potensi-potensi dari siswa, sehingga untuk mendorong 

terwujudnya perkembangan potensi siswa tersebut tentunya merupakan suatu 

proses panjang yang tidak dapat diukur dalam waktu yang sangat singkat, 

maka dari itu seluruh proses dan tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh 

seorang guru harus mengarah pada pencapaian perkembangan potensi-potensi 

siswa. Proses dan tahapan dalam pembelajaran harus dapat dikuasai oleh guru 

agar dapat tercapai perkembangan potensi-potensi dari siswa. 

Proses dan tahapan pembelajaran pada mata pelajaran yang satu 

dengan yang lain itu berbeda. Tahap atau langkah-langkah pembelajaran 

matematika dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia itu berbeda, karena 

dalam setiap mata pelajaran dengan materi yang sudah ada tidak dapat 
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menggunakan tahap atau langkah pembelajaran yang sama, yang akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar (SD) memiliki beberapa langkah-langkah sendiri yaitu: 

penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, pembinaan keterampilan, dan 

penerapan konsep. Langkah-langkah matematika ini sangat penting karena 

mata pelajaran matematika ini memerlukan banyak pemahaman konsep  yang 

mengenai rumus atau cara berhitung yang benar dan sesuai dengan standar 

dalam pembelajaran matematika.  

Pembelajaran matematika dengan langkah-langkah tersebut termasuk 

dalam teori konstruktivisme belajar adalah upaya untuk membangun 

pemahaman atau persepsi atas dasar pengalaman yang dialami siswa, oleh 

sebab itu belajar menurut pandangan teori ini merupakan proses untuk 

memberikan pengalaman nyata bagi siswa. Pembelajaran matematika di SD 

adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk 

membangun pemahaman siswa pada setiap kegiatan belajar matematika untuk 

memperluas pengetahuan matematika yang dimiliki. Semakin luas 

pengetahuan tentang ide atau gagasan matematika yang dimiliki, semakin 

bermanfaat dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. 

Materi pelajaran matematika memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-

beda dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut berakibat juga pada nilai-

nilai yang tidak sesuai dengan harapannya. Hasil wawancara dengan Bapak 

Kuswanto, S.Pd, data prestasi belajar pada ulangan harian materi 

menjumlahkan pecahan pada tahun 2015/2016 yang diberikan menunjukan 
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bahwa nilai matematika masih banyak di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), hal ini ditunjukan dengan persentase siswa yang tidak tuntas belajar 

sebanyak 62%, kemudian guru mengemukakan bahwa salah satu penyebab 

dari masih banyaknya siswa yang tidak tuntas dalam belajar yaitu kurang 

aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, baik itu kurang beraninya dalam 

mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari guru sehingga 

hanya beberapa siswa saja. 

Peneliti juga mengadakan wawancara terhadap siswa kelas V yang 

sebelumnya pernah duduk di kelas IV dan mendapatkan materi penjumlahan 

pecahan, ternyata siswa belum bisa menerima pelajaran matematika dengan 

baik karena menurut siswa pembelajaran matematika kurang menarik dalam 

hal penyampaian guru yang tidak dapat diserap oleh siswa karena guru hanya 

meminta siswa untuk mengerjakan berbagai ragam soal, dan tidak ada 

permainan ataupun media yang membuat siswa senang dalam proses 

pembelajarannya. Siswa juga dalam pembelajaran kurang dilatih tentang 

kemandiriannya yaitu seperti kurang aktifnya siswa dalam proses 

pembelajaran misalnya dalam hal yang paling mudah saja yaitu ketika guru 

memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan di papan tulis, maka hanya 

beberapa siswa saja yang berani mengerjakannya. Cara pembelajaran seperti 

ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan menurunnya sikap kemandirian 

dan prestasi belajar siswa, maka peneliti berusaha memperbaiki proses 

pembelajaran matematika di kelas dengan mengubah metode, strategi, 

maupun model pembelajaran yang diterapkan guru. 
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Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti dan guru sepakat 

untuk melakukan kolaborasi untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian siswa dan prestasi 

belajar matematika dengan menerapkan strategi questions students have. 

Strategi questions students have adalah strategi yang dikembangkan untuk 

melatih siswa agar memiliki kemampuan dan ketrampilan bertanya. Strategi 

questions students have  mempunyai beberapa kelebihan seperti, siswa 

merasa termotivasi dalam belajar dan juga memudahkan siswa dalam 

menerima dan memahami materi yang diajarkan oleh guru, kemudian 

memudahkan guru dalam mengetahui letak ketidakpahaman siswa karena 

semua siswa sudah mengajukan pertanyaan dan didiskusikan.  

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Prestasi Belajar 

Matematika Materi Menjumlahkan Pecahan Melalui Strategi Questions 

Students Have Berbantu Permainan Ular Tangga di kelas IV SD Negeri 1 

Cikidang.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

permasalahaan yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana penggunaan pembelajaran strategi Questions Students Have 

berbantu permainan ular tangga dapat meningkatkan kemandirian siswa 

pada mata pelajaran matematika materi Menjumlahkan Pecahan kelas IV 

SD Negeri 1 Cikidang? 
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2. Bagaimana penggunaan pembelajaran strategi Questions Students Have 

berbantu permainan ular tangga dapat meningkatkan prestasi belajar pada 

materi Menjumlahkan Pecahan kelas IV SD Negeri 1 Cikidang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan kemandirian siswa dalam menjumlahkan pecahan kelas IV 

pada pembelajaran matematika melalui strategi questions students have 

berbantu permainan ular tangga di SD Negeri 1 Cikidang. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV pada pembelajaran 

matematika dengan materi menjumlahkan pecahan melalui strategi 

questions students have berbantu permainan ular tangga di SD Negeri 1 

Cikidang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis Penelitian 

Memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa dan 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Manfaat bagi siswa dapat dirinci sebagi berikut: 

1) Dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep 
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pecahan atau konsep menjumlahkan pecahan. 

2) Dapat meningkatakan kemandirian belajar siswa karena siswa 

dapat mengalami pembelajaran dengan berbagai macam variasi 

yang disampaikan oleh guru. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Menambah wawasan guru mengenai berbagai strategi 

pembelajaran yang inovatif. 

2) Dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran. 

3) Dipergunakan sebagai masukan oleh guru bahwa dalam 

pembelajaran tidak hanya menggunakan metode maupun 

pembelajaran saja tetapi harus menggunakan alat peraga atau 

permainan yang sesuai dengan materi yang disampaikan. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

d. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengembangkan ilmu yang 

diperoleh dalam penelitian tindakan kelas serta memperoleh 

pengalaman berharga dalam menerapkan strategi questions students 

have. 

 

 

 

 

Upaya Meningkatkan Kemandirian..., Aniz Neina Larasati, FKIP UMP, 2017




