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ABSTRAK 

Yusniawati, Rima. 2018. Peran Guru dalam Meningkatkan Pemahaman Mata 

Pelajaran Matematika Siswa Kelas II di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Kurnia Hidayati, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Peran Guru, Pemahaman Matematika  

 

Di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, pada dasarnya matematika diajarkan 

untuk membantu melatih pola pikir siswa supaya dapat memecahkan masalah dengan 

kritis, logis, cermat dan tepat. Namun banyak siswa yang menganggap bahwa 

matematika itu pelajaran yang sulit. Banyak siswa yang mendapatkan hasil belajar 

yang kurang baik karena sulit memahami materi pelajarannya. Dalam matematika, 

sifat materi pelajarannya itu bertingkat, sehingga sangat penting untuk bisa materi 

matematika dari kelas awal agar dapat mengikuti materi di kelas berikutnya. Dalam 

hal inilah peran guru sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa pada 

materi pelajaran matematika, karena salah satu faktor keberhasilan siswa dalam 

belajar adalah bagaimana guru mengajarnya.    

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran guru sebagai demonstrator 

dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika siswa kelas II, (2) untuk 

mengetahui peran guru sebagai pengelola kelas dalam meningkatkan pemahaman 

mata pelajaran matematika siswa kelas II, dan (3) untuk mengetahui upaya guru 

dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika siswa kelas II. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

berjenis studi kasus. Prosedur pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti 

melalui proses reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil analisis data di atas dapat diketahui bahwa: (1) peran guru sebagai 

demonstrator dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika siswa 

kelas II adalah memperagakan dan menjelaskan materi menggunakan benda-benda 

yang dimiliki oleh anak-anak, menggunakan pendekatan yang bervariasi dalam 

menjelaskan materinya, misalnya pendekatan deduktif, juga dengan menggunakan 

bahasa yang sederhana untuk dapat memahamkan siswanya, (2) peran guru sebagai 

pengelola kelas dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika siswa 

kelas II adalah mencoba menggunakan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan 

kekuasaan, pendekatan kebebasan, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, 

serta guru juga melakukan penataan tempat duduk yang bervariasi, dan (3) upaya 

guru dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika siswa kelas II 

antara lain: mengulang materi, mengecek dan mengerjakan soal, serta mendampingi 

secara khusus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 

1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
1

 Pendidikan merupakan proses yang penting dalam peningkatan 

kualitas sumber daya manusia untuk masa kini dan masa depan bangsa 

Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan ialah usaha sebagai penunjang 

keberhasilan pembangunan bangsa baik dari pendidikan formal, pendidikan 

informal, maupun pendidikan nonformal.
2
  

Makna pendidikan di atas akan sangat baik jika dapat terwujud. 

Namun tidak mudah tentunya untuk mewujudkannya. Agar makna pendidikan 

dapat terlaksana, maka diperlukan peningkatan kualitas pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di antaranya adalah perbaikan 

proses pembelajaran. 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  
2
 Mujiono Dimyati, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Usaha Nasional, 1986), 1.  

1 
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Pembelajaran pada hakikatnya adalah membimbing aktivitas belajar 

siswa.
3
 Tidak semua orang bisa membelajarkan peserta didik. Sebab peserta 

didik bukan benda mati, atau sesuatu apa saja yang bisa dibentuk sesuka hati. 

Peserta didik adalah makhluk yang berjiwa. Untuk membelajarkan peserta 

didik tidak cukup dengan penguasaan bahan atau hanya penguasaan 

metodologis. Tetapi, harus keduanya. Dari aspek bahan yang seharusnya 

dikuasai adalah bahan pokok dan bahan penunjang. Dari aspek metodologis 

diperlukan adalah seperangkat ilmu-ilmu pendidikan/keguruan, yang tidak 

pernah diberikan di fakultas non keguruan. Oleh karena itu yang berpotensi 

bisa membelajarkan anak didik adalah mereka yang berlatar belakang 

pendidikan/keguruan.
4
  

Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif 

yaitu guru dan siswa. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa 

juga di masjid, di surau/mushala, di rumah, dan sebagainya.
5
  

Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang anak 

didik. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu pendidikan akhlak, 

                                                           
3
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 21.  

4
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 345. 
5
 Ibid., 31.  
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dan membenarkannya. Profil guru yang ideal adalah sosok yang mengabdikan 

dirinya berdasarkan panggilan jiwa, panggilan hati nurani, bukan karena 

tuntutan uang belaka.
6
 

Sebagai sebuah profesi, guru mempunyai tugas yang sangat kompleks. 

Terutama apabila seorang guru sudah berada di dalam kelas. Ia akan 

menghadapi banyak peserta didik yang memiliki karakter beragam. Ketika 

berinteraksi dengan peserta didik di kelas, ada kalanya ia menemukan hal baik 

dan hal buruk, menemukan peserta didik yang rajin dan yang malas, serta 

menemukan peserta didik yang pandai dan yang kurang pandai. Tentu suatu 

keadaan yang positif akan mempermudah pekerjaaan guru dalam 

menyelenggarakan kegiatan belajar bagi peserta didiknya, sedangkan yang 

negatif pastilah akan membuat guru merasa kesulitan dalam membelajarkan 

peserta didiknya. 

Guru dengan segala potensinya dituntut untuk mempertahankan 

keadaan yang positif dalam belajar sekaligus dituntut untuk mengubah 

keadaan yang negatif dalam belajar di kelas. Itulah sebabnya seorang guru 

dituntut untuk dapat menguasai berbagai keterampilan mengajar untuk modal 

awal yang harus dimilikinya sebagai seorang manajer kelas.
7
 

Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar mengajar 

yang didesain secara sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan siswa 

                                                           
6
 Ibid., 42-43.  

7
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 16-17.   
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sebagai subyek pembelajaran yang menikmati kondisi belajar mengajar yang 

diciptakan oleh guru.
8

 Oleh karena itu peran guru sangat menentukan 

keberhasilan belajar siswa. 

Matematika diajarkan pada dasarnya untuk membantu melatih pola 

pikir siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, cermat dan 

tepat. Namun banyak siswa yang menganggap bahwa matematika itu 

pelajaran yang sulit. Walaupun begitu, tetap siswa dituntut untuk 

mempelajarinya karena akan sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari 

mereka. Banyak siswa yang mendapatkan hasil belajar yang kurang baik 

karena sulit memahami materi pelajarannya. Ini dapat disebabkan karena pada 

umunya guru menekankan pembelajaran matematika bukan pada pemahaman 

siswa terhadap konsep dan operasinya, melainkan pada pelatihan simbol-

simbol matematika dengan penekanan pada pemberian informasi dan latihan 

penerapan algoritma, misalnya memberi contoh mengerjakan soal, serta 

meminta siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah 

diterangkan guru.  

Menurut Van de Henvel-Panhuizen yang dikutip oleh Rostina, bila 

anak belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari maka 

akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan matematika. Berdasarkan 

pendapat tersebut, pembelajaran matematika di kelas hendaknya ditekankan 

pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman 

                                                           
8
 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 139.  
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sehari-hari.
9
 Ini dilakukan agar siswa dapat lebih memahami terhadap materi 

yang diajarkan dan tidak akan cepat lupa.   

Menurut Mujiono yang dikutip oleh Rostina dalam proses belajar 

mengajar ada empat komponen penting yang berpengaruh bagi keberhasilan 

belajar siswa, yaitu bahan belajar, suasana belajar, media dan sumber belajar, 

serta guru sebagai subyek pembelajaran. Komponen-komponen tersebut 

sangat penting dalam proses belajar, sehingga melemahkannya satu atau lebih 

komponen dapat menghambat tercapainya tujuan belajar yang optimal. Oleh 

karena itu guru sebagai subyek pembelajaran harus dapat mengoptimalkan 

komponen-komponen tersebut agar tercapai keberhasilan belajar.
 10

  

Begitu pentingnya peranan guru dalam keberhasilan peserta didik 

maka hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan 

yang ada dan meningkatkan kompetensinya sebab guru pada saat ini bukan 

saja sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengelola proses belajar mengajar.
11

  

Kesulitan untuk memahami pelajaran matematika merupakan masalah 

yang tidak jarang lagi untuk ditemui. Kesulitan itu dapat diartikan sebagai 

suatu wujud ketidakmampuan atau kurang berhasil dalam menguasai konsep, 

prinsip, atau algoritma, walaupun telah berusaha mempelajarinya.
12

  

                                                           
9
 H. Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika (Bandung: 

ALFABETA, 2015), 24.  
10

 Ibid., 25.  
11

 Ondi Saondi & Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan (Bandung: Refika Aditama, 2010), 

18-19.  
12

 Karunia Eka Lestari & Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika (Bandung: Refika Aditama, 2017), 97.  
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Ketika peserta didik berada di kelas tingkat bawah sudah mengalami 

kesulitan dalam pelajaran matematika, maka biasanya ketika sudah di kelas 

tingkat atas juga akan mengalami kesulitan. Ini dikarenakan dalam materi 

pelajaran matematika itu sifatnya bertingkat dan yang sudah dipelajari di awal 

akan selalu digunakan untuk materi berikutnya. Oleh karena itu sangat penting 

untuk bisa matematika dari kelas awal agar dapat mengikuti materi di kelas 

berikutnya.  

Kemampuan peserta didik dalam menangkap materi yang diajarkan 

tentunya berbeda. Ada yang dengan mudah untuk memahami materi yang 

diajarkan dan ada pula yang sangat sulit untuk memahaminya. Hal ini pula 

yang terjadi pada siswa kelas II di MI Ma’arif Patihan Wetan, di mana 

terdapat sebagian siswa yang sulit untuk memahami materi pelajaran 

matematika. Ini terlihat ketika terdapat sebagian siswa yang mendapatkan 

hasil yang kurang baik pada saat ulangan harian dan terdapat lebih dari 5 

siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, di antaranya karena mereka kurang memperhatikan ketika diajar oleh 

guru. Oleh karena itu, guru harus berusaha agar peserta didik dapat 

memperhatikan materi yang diajarkan sehingga peserta didik dapat 

menangkap materi dan dapat memperoleh hasil yang baik dari materi yang 

sudah mereka pelajari.  
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Berkenaan dengan itu, peneliti berkeinginan mengkaji lebih dalam 

dengan mengambil judul “Peran Guru dalam Meningkatkan Pemahaman 

Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas II di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada peran guru dalam meningkatkan 

pemahaman siswa kelas II pada mata pelajaran matematika di MI Ma’arif 

Patihan Wetan, khususnya peran guru sebagai demonstrator dan pengelola 

kelas.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran guru sebagai demonstrator dalam meningkatkan 

pemahaman mata pelajaran matematika siswa kelas II di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo? 

2. Bagaimana peran guru sebagai pengelola kelas dalam meningkatkan 

pemahaman mata pelajaran matematika siswa kelas II di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo? 

3. Upaya apa yang dilakukan guru dalam meningkatkan pemahaman mata 

pelajaran matematika siswa kelas II di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Setiap usaha pasti memiliki tujuan, dalam penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui peran guru sebagai demonstrator dalam meningkatkan 

pemahaman mata pelajaran matematika siswa kelas II di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui peran guru sebagai pengelola kelas dalam 

meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika siswa kelas II di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan pemahaman mata 

pelajaran matematika siswa kelas II di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu: 

1. Secara teoritis 

Untuk menambah khasanah keilmuan tentang peran guru dalam 

meningkatkan pemahaman siswa.  

2. Secara praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan, sebagai bahan 

pertimbangan dan wacana ke depan bagi kemajuan lembaga, 

khususnya dalam meningkatkan pemahaman siswa.  
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b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas 

peran guru sebagai pendidik dan bagian dari lembaga pendidikan. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan 

pengetahuan terutama dibidang pendidikan tentang peran guru dalam 

meningkatkan pemahaman siswa.  

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); 

disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini 

lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; 

disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya 

lebih bersifat kualitatif.
13

  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian 

studi kasus. Jenis penelitian studi kasus adalah penelitian pendidikan yang 

berusaha meneliti, menguraikan dan mencari solusi atau jalan keluar 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 

8.  
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terbaik mengatasi masalah yang dihadapi pendidikan. Objek dan sasaran 

penelitiannya adalah kasus atau masalah khusus.
14

  

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di MI Ma’arif Patihan Wetan. Penelitian 

dilakukan untuk lebih mengetahui seberapa besar peran guru terkait hal-

hal pendidikan. Dengan alasan, untuk mengetahui bagaimana upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran matematika.  

4. Sumber Data 

Sumber data utama adalah wawancara dengan guru yang dijadikan 

objek penelitian, selebihnya sebagai tambahan seperti dokumen dan 

lainnya. Data yang diperoleh berupa kata-kata hasil dari wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang mana data-data tersebut berisi tentang 

                                                           
14

 Jasa Unggul Muliawan, Metode Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 

85.  
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peran guru dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subjek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, di mana 

fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi 

data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subjek). Adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara 

ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara 

lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara adalah 

suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh 

informasi.
15

  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berkaitan dengan fokus 

                                                           
15

 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 82.  
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permasalahan sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

dapat terkumpul secara maksimal.  

Pada umumnya, wawancara dibedakan menjadi dua, yaitu 

wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur.  

1) Wawancara terstruktur  

Dalam wawancara terstruktur semua pertanyaan telah 

dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. 

Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu 

melakukan wawancara atau juga mungkin menghafalnya di luar 

kepala agar percakapan menjadi wajar dan lancar.  

Wawancara terstruktur tidak membuka kebebasan bagi 

responden untuk berbicara sesuka hatinya. Jawaban responden 

terikat pada pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Namun 

demikian, wawancara terstruktur mempunyai sejumlah 

keuntungan antara lain tujuan wawancara lebih jelas dan terpusat 

pada hal-hal yang telah ditentukan lebih dahulu sehingga tidak ada 

bahaya bahwa percakapan menyeleweng dan menyimpang dari 

tujuan.   

2) Wawancara Tidak Terstruktur  

Dalam wawancara tak terstruktur lebih bersifat informal. 

Pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek atau 

tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada 
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subjek. Subjek diberi kebebasan menguraikan jawabannya serta 

mengungkapkan pandangannya sesuka hati, tetapi sering tidak 

terarah dalam mengolah dan menganalisis datanya.
16

 

b. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada 

bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, 

rangkaian slide, atau rangkaian foto.
17

  

Metode ini digunakan apabila seseorang peneliti ingin 

mengetahui secara empirik data yang dilakukan dengan pengamatan 

yang disertai dengan pencatatan secara teratur terhadap obyek yang 

diamati sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
18

  

                                                           
16

 Ibid., 84-85.  
17

 Amirul Hadi & Haryono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 

129.  
18

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka cipta, 2004), 158.  
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Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu obervasi partisipan, observasi nonpartisipan, obervasi 

sistematik, obervasi nonsistematik serta observasi eksperimental. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik obsevasi 

nonpartisipan.
19

 

Metode ini digunakan untuk menyusun data tentang peran 

guru dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika 

siswa kelas II di MI Ma’arif Patihan Wetan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, 

data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.  

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunakan 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian 

juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau 

karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
20
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dengan mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.   

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan 

Miles & Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: data reduction, data 

display, dan conclusion/verification.  

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-

kan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam 
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bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila 

pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data, maka pola 

tersebut sudah menjadi baku dan akan di-display-kan pada laporan 

akhir penelitian.  

c. Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif  adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.
21

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Ketekunan/Keajegan Pengamatan  

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada ha-hal 

tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap faktor-

faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan peran guru 

dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

matematika. 
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b. Triangulasi  

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsaan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, 

metode, penyidik dan teori.
22

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi dan diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

(2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 
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b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian 

dari persiapan dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang di dalamnya. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dikemukakan latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II :  Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Bab ini 

berfungsi untuk mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian yang terdiri dari penelitian peran guru dalam 

meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika.  

BAB III: Deskripsi Data. Merupakan pemaparan hasil penelitian yang 

terdiri: sejarah berdiri, visi, misi, letak geografis, peran guru dalam 

meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika.  
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BAB IV: Analisis Data. Bab ini merupakan hasil analisis masalah 

meliputi peran guru sebagai demonstrator dan pengelola kelas dalam 

meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika.  

Bab V : Penutup. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi 

pembaca yang mengambil intisari dari skripsi, yang berisi kesimpulan, 

sabagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran yang berhubungan 

dengan penelitian sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait.  

 

  



20 

 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti 

juga melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan 

dan juga sebagai salah satu bahan acuan, mengingat pengalaman adalah guru 

yang terbaik. 

1. Penelitian Asrul Karim yang berjudul “Penerapan Metode Penemuan 

Terbimbing dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah 

Dasar”.   

Hasil penelitian menunjukkan pemahaman konsep dan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan 

metode penemuan terbimbing lebih baik dari pada siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional ditinjau berdasarkan level sekolah. Sebagian 

besar siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika 

dengan metode penemuan terbimbing.  

Berdasarkan temuan penelitian, maka pembelajaran matematika 

dengan metode penemuan terbimbing dapat dijadikan alternatif metode 
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pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan.
23

 

2. Penelitian Ety Mukhlesi Yeni yang berjudul “Pemanfaatan Benda-benda 

Manipulatif untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Geometri dan 

Kemampuan Tilikan Ruang Siswa Kelas V Sekolah Dasar (Studi Kuasi 

Eksperimen terhadap Siswa Kelas V SDN Gugus I di Kecamatan Pandrah 

Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh Tahun Ajaran 2010/2011)”.   

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan peningkatan pemahaman konsep geometri dan kemampuan 

tilikan ruang antara siswa yang belajar matematika memanfaatkan benda-

benda manipulatif dengan yang memperoleh pembelajaran konvensional, 

serta tidak terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dengan faktor 

level sekolah terhadap pemahaman konsep geometri dan kemampuan 

tilikan ruang siswa. 

Dengan demikian pembelajaran matematika dengan memanfaatkan 

benda-benda manipulatif dapat menjadi alternatif model pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
24
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Dari kedua penelitian tersebut dapat diketahui bahwa peran guru 

dalam meningkatkan pemahaman siswa sangat penting yaitu dengan berbagai 

cara atau inisiatif yang dilakukan guru untuk memahamkan siswanya.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu seperti yang 

dilakukan oleh Asrul Karim dan Ety Mukhlesi Yeni adalah sama-sama 

membahas tentang peningkatan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

matematika. Serta penelitian dilakukan pada siswa sekolah dasar.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di mana 

peneliti sebelumnya mencoba menerapkan metode dan media untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika. Sedangkan 

dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu usaha guru dalam 

meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika. Perbedaan 

selanjutnya adalah dalam penelitian Asrul Karim subyek penelitiannya 

melibatkan 104 siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Kuta Blang, dalam 

penelitian Ety Mukhlesi Yeni dilakukan pada siswa Kelas V SDN Gugus I di 

Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sedangkan untuk 

penelitian ini dilakukan pada siswa kelas II B di MI Ma’arif Patihan Wetan.  
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Matematika  

Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang 

mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti 

mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti 

pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike 

berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein 

atau mathenein yang artinya belajar (berpikir). Jadi, berdasarkan asal 

katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang 

didapat dengan berpikir (bernalar). Matematika lebih menekankan 

kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan dari hasil 

eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-

pikiran manusia, yang berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran.
25

   

Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Erna Suwangsih & Tiurlina, 

definisi mengenai matematika adalah sebagai berikut:  

a. James  

Matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, 

susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan 

lainnya. Matematika terbagi dalam tiga bagian besar yaitu aljabar, 

analisis dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa 
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matematika terbagi menjadi empat bagian yaitu aritmatika, aljabar, 

geometris dan analisis dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan 

statistika.  

b. Kline  

Matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat 

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu 

tertutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial, ekonomi, dan alam.
26

  

2. Pemahaman Matematika  

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
27

 Ngalim 

Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah 

tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti 

atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee 

tidak hanya hafal cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah 

atau fakta yang ditanyakan.
28

 

Polya dalam buku Heris mengemukakan empat tingkat pemahaman 

matematik yaitu pemahaman mekanikal, pemahaman induktif, 

pemahaman rasioanal, dan pemahaman intuitif.  
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a. Pemahaman mekanikal, apabila siswa dapat mengingat, menerapkan 

rumus secara rutin  dan menghitung secara sederhana.  

b. Pemahaman induktif, apabila siswa dapat menerapkan rumus atau 

konsep dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa. 

c. Pemahaman rasional, apabila siswa dapat membuktikan kebenaran 

suatu rumus dan teorema.  

d. Pemahaman intuitif, apabila siswa dapat memperkirakan kebenaran 

dengan pasti sebelum menganalisis lebih lanjut.
29

 

3. Anak Usia SD dalam Pembelajaran Matematika di SD  

Anak usia SD adalah anak yang berada pada usia 7 sampai 12 tahun. 

Menurut Piaget anak usia sekitar ini masih berpikir pada tahap operasi 

konkrit, artinya siswa SD belum berpikir normal. Ciri-ciri anak pada tahap 

ini dapat memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkrit.  

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran 

matematika, selain bahwa tahap perkembangan berpikir didwa SD belum 

formal atau masih konkrit adalah adanya keanekaragaman intelegensi 

siswa SD. Begitu pula jumlah siswa SD yang cukup banyak dibandingkan 

guru yang mengajar matematika juga harus diperhatikan.  

Matematika yang dipelajari oleh siswa SD dapat digunakan oleh siswa 

SD untuk kepentingan hidupnya sehari-hari dalam kepentingan 
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lingkungannya, untuk membentuk pola pikir yang logis, sistimatis, kritis 

dan cermat. Dengan demikian, pada akhirnya akan dapat digunakan untuk 

mempelajari ilmu-ilmu yang lain.
30

  

4. Pengertian Guru  

Makna guru atau pendidik sebagaimana dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 6 adalah tenaga kependidikan yang bekualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31

 

Guru dikenal dengan al-mu’alim atau al-ustadz dalam bahasa Arab, 

yang bertugas memberikan ilmu dalam majlis taklim. Artinya, guru adalah 

seseorang yang memberikan ilmu.
32

  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan sekolah dasar, dan menengah. Orang yang disebut 

guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat 
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belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai 

tujuan akhir dari proses pendidikan.
33

 

5. Peran Guru  

Guru atau pendidik adalah orang yang mempunyai banyak ilmu, mau 

mengamalkan dengan sungguh-sungguh, toleran dan menjadikan peserta 

didiknya lebih baik dalam segala hal.
34

 

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik. Semua 

peranan yang diharapkan dari guru antara lain seperti diuraikan di bawah 

ini: 

a. Korektor  

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai 

yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini 

harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Semua 

nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk 

harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Bila guru 

membiarkannya, berarti guru telah mengabaikan peranannya sebagai 

seorang korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan anak didik.  
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b. Inspirator  

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang 

baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah 

masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk 

(ilham) bagaimana cara belajar yang baik. Petunjuk itu tidak mesti 

harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar, dari pengalaman pun 

bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang 

penting bukan teorinya, tapi bagaiman melepaskan masalah yang 

dihadapi oleh anak didik. 

c. Informator  

Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Untuk 

menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasalah 

sebagai kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan 

diberikan kepada anak didik. 

d. Organisator  

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang 

diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan 

pengelolaan kegiatan akademik, menyususn tata tertib sekolah, 

menyusun kalender akademik, dan sebagainya.  
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e. Motivator  

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak 

didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan 

motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi 

anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Motivasi 

dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak 

didik.  

f. Inisiator  

Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi 

pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Guru 

harus menjadikan dunia pendidikan, khususnya interaksi edukatif agar 

lebih baik dari dulu. Bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide 

inovasi bagi kemajuan pendidikan dan pengajaran. 

g. Fasilitator  

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan 

fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

Ini sudah menjadi tugas guru untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang menyenangkan bagi anak didik.  

h. Pembimbing  

Peranan ini harus lebih dipentingkan karena kehadiran guru di 

sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia 



30 

 

 
 

dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan 

mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya.  

i. Demonstrator  

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat 

anak didik pahami. Apalagi anak didik yang memiliki intelegensi yang 

sedang. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru 

harus berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan apa 

yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan 

sejalan dengan pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalahan 

pengertian antara guru dan anak didik.  

j. Pengelola Kelas  

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola 

kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak 

didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. 

Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi 

edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan 

menghambat kegiatan pengajaran. Kelas yang terlalu padat dengan 

anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak 

tidak menguntungkan bagi terlaksanannya interaksi edukatif yang 

optimal.  

 

 



31 

 

 
 

k. Mediator  

Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai penengah 

dalam proses belajar anak didik. Dalam diskusi, guru dapat berperan 

sebagai penengah, sebagai pengatur lalu lintas jalannya diskusi. Guru 

sebagai mediator, dapat juga diartikan penyedia media.
35

  

6. Peran Guru sebagai Demonstrator  

Setiap peserta didik memiliki tingkat intelegensi yang berbeda-beda. 

Tidak semua peserta didik mampu memahami semua bahan pelajaran 

dengan mudah. Apalagi peserta didik yang memiliki intelegensi yang 

sedang.  

Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami peserta didik, guru harus 

berusaha dengan membantunya. Ini dapat dilakukan dengan cara 

memperagakan apa yang diajarkan, misalnya dengan menunjukkan 

contoh-contoh yang ada dalam kehidupan nyata.  

Guru harus dapat dengan tepat dalam memilih benda atau kata-kata 

untuk dijadikan contoh peserta didik. Guru juga hendaknya  mem-

perhatikan tingkat usia peserta didik dalam memberikan contoh agar 

peserta didik dapat dengan mudah memahaminya. Sehingga apa yang guru 
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inginkan sejalan dengan pemahaman peserta didik, tidak terjadi kesalahan 

pengertian antara guru dan peserta didik.
36

  

Selain mengajar dengan berbagai metode untuk memudahkan siswa 

untuk memahami materi yang diajarkan, guru hendaknya juga dapat 

meningkatkan minat belajar anak dirik. Ini dapat dilakukan dengan 

memperkenalkan kepada anak didik berbagai kegiatan belajar, misalnya 

bermain sambil belajar.
37

  

Penggunaan pendekatan yang tepat juga penting dilakukan oleh guru. 

Misalnya pendekatan di bawah ini dapat dijadikan pilihan oleh guru untuk 

memahamkan siswanya.  

a. Pendekatan Spiral  

Pendekatan ini mengajarkan konsep atau materi matematika 

menggunakan benda konkret secara intuitif kemudian dilanjutkan ke 

taraf yang abstrak. Penggunaan benda konkret secara intuitif artinya 

kita memperlihatkan kepada peserta didik misalnya konsep fungsi 

ditulis ■ = 4 ▲ + 7, simbol ■ dan ▲ menyatakan variabel yang akan 

dicari.  
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b. Pendekatan Deduktif  

Pendekatan Deduktif adalah suatu konsep atau prosedur yang 

digunakan dalam membahas suatu bahan pelajaran matematika 

berawal dari prinsip-prinsip yang diketahui kepada prinsip-prinsip 

yang tidak diketahui.  

c. Pendekatan Induktif  

Secara definisi, pendekatan induktif adalah cara mengajar yang 

penyajian topik atau materi dikembangkan bardasarkan pemikiran 

induktif yaitu berjalan dari konkret ke abstrak, dari yang khusus ke 

umum dari contoh-contoh menuju ke kesimpulan. Pendekatan 

induktif berfungsi dalam menyusun bentuk umum dari suatu topik 

atau tema.
38

  

7. Peran Guru sebagai Pengelola Kelas  

Made Pidarta yang dikutip oleh Djamarah mengatakan bahwa 

pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang 

tepat terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti guru bertugas 

menciptakan, memperbaiki, dan memelihara sistem/organisasi kelas.
39

  

Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari dan bahkan 

waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan anak didik selalu berubah. 

Hari ini anak didik dapat belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok 
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belum tentu. Karena itu, kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, 

perbuatan, sikap mental, dan emosional anak didik.
40

  

Dalam konteks kelas, guru adalah pemimpinnya. Sebagai seorang 

leader, guru juga berperan sebagai seorang pengelola atau manajer 

pembelajaran (learning manager) yang mengelola kelas sebagai 

lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang 

perlu diorganisasi. Jadi, sebagai seorang manajer guru bertanggung jawab 

memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa menyenangkan 

untuk belajar dan mengarahkan atau membimbing proses-proses 

intelektual dan sosial di dalam kelasnya.  

Kelas harus diatur dan diawasi agar berbagai kegiatan belajar terarah 

kepada tujuan-tujuan pendidikan. Pengaturan dan pengawasan terhadap 

kelas sebagai lingkungan belajar ini turut menentukan sejauh mana kelas 

tersebut menjadi kelas yang baik.  

Dengan demikian, dapatlah dikatakan jika kualitas dan kuantitas 

belajar peserta didik di kelas ditentukan oleh faktor guru sebagai seorang 

manajer kelas.
41
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Ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas yang dapat 

diterapkan oleh guru untuk mengelola kelasnya, antara lain adalah sebagai 

berikut:  

a. Pendekatan Kekuasaan  

Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk 

mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah 

menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. 

Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk 

menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat 

untuk ditaati anggota kelasnya. Melalui kekuasaan dalam bentuk 

norma itulah guru mendekatinya.  

b. Pendekatan Ancaman  

Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan 

kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku 

anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik 

dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, 

ejekan, sindiran, dan memaksa.  

c. Pendekatan Kebebasan  

Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu 

anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja 

dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal 

mungkin kebebasan anak didik.  
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d. Pendekatan Suasana Emosi dan Hubungan Sosial  

Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan 

dan hubungan sosial di dalam kelas sebagai sekelompok individu 

cenderung pada pandangan Psikologi Klinis dan Konseling 

(penyuluhan). Menurut pendekatan ini pengelolaan kelas merupakan 

suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubngan 

sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan 

sosial yang positif, artinya ada hubungan yang baik yang positif antara 

guru dengan ank didik, atau antara anak didik dengan anak didik. Di 

sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, 

dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadiyang sehat.
42
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Data Umum   

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Patihan Wetan  

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan semula merupakan 

lembaga pendidikan non formal yakni Madrasah Diniyah. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan antusias masyarakat, tahun 1960 status 

Madrasah diniyah diubah oleh Kementerian Agama RI menjadi Madrasah 

Campuran yaitu perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan 

umum yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962 status Madrasah Wajib Belajar (MWB) diubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah 

Ibtidaiyah ini berada di bawah naungan Badan Otonom (BANOM) NU. 

Hal ini mendapatkan respon serta sambutan yang baik dari masyarakat 

lingkungan Kelurahan Patihan Wetan maupun dari luar kelurahan Patihan 

Wetan. 

Tahun 1978 madrasah mendapat piagam dari Departemen Agama RI  

dengan piagam No. L.M/3/2. 11/A/1978 tertanggal 1 Desember 1978. 

Dengan piagam tersebut Madrasah diberikan hak mengikuti ujian 

persamaan Madrasah Negeri. 

37 
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Pada  tahun  2008  telah  diakreditasi oleh BAN dengan  memperoleh   

nilai B. Pada tahun 2007 mendapat bantuan peningkatan mutu melalui 

berbagai workshop, pelatihan, pembinaan dan pengawasan serta bantuan 

alat peraga yang cukup dari LAPIS (Learning Asisten Program for Islamic 

School) dari Australia yang di wilayah kabupaten Ponorogo ditangani oleh 

STAIN Ponorogo. 

Pada tahun 2007 pula MI Ma’arif Patihan mendapat bantuan dari 

Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Asian Development Bank 

(ADB) dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 467.664.500,- 

dicairkan bertahap selama 3 tahun. 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah menjabat di MI Ma’arif 

Patihan Wetan mulai dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut : 

1. Tahun 1954 - 1960 dikepalai oleh Bapak H. Sofwan 

2. Tahun 1960 - 1965 dikepalai oleh Bapak Hadi Sutrisno 

3. Tahun 1965 - 1970 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

4. Tahun 1970 - 1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

5. Tahun 1975 - 1977 dikepalai oleh Bapak Rohmad, S.Ag 

6. Tahun 1977 - 2003 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

7. Tahun 2003 - 2008 dikepalai oleh Ibu Hj. Surjati, A.Ma 

8. Tahun 2008 - sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Sadikin.
43
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2. Letak Geografis MI Ma’arif Patihan Wetan  

Letak Geografis MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah lembaga 

pendidikan yang berdiri di atas tanah seluas 7677 m
2
 yang terletak di Jl. 

Parang Menang Gg. IV No.18 Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Adapun 

batas wilayah adalah sebagai berikut:
44

  

Sebelah utara berbatasan dengan   : Persawahan  

Sebelah timur berbatasan dengan  : Perumahan Penduduk  

Sebelah selatan berbatasan dengan  : Perumahan Penduduk  

Sebelah barat berbatasan dengan   : Pemakaman dan persawahan 

3. Visi dan Misi Madrasah  

Dalam menyelenggarakan aktifitas akademisnya, MI Ma’arif Patihan 

Wetan memiliki visi dan misi yang mulia dalam upaya mencerdaskan 

masyarakat luas. Adapun visi dan misi MI Ma’arif Patihan Wetan adalah 

sebagai berikut:
45

  

a. Visi  

MI Ma’arif Patihan Wetan “UNGGUL PRESTASI 

BERIMTAQ & BERIPTEK” dengan berwawasan Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah. Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pencapaian 

visi tersebut di atas adalah:  
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1) Unggul dalam pembinaan agama 

2) Unggul dalam proses pembelajaran 

3) Unggul dalam prestasi 

4) Unggul dalam sumber daya manusia 

5) Unggul dalam sarana dan prasarana 

6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat 

7) Unggul dalam disiplin dan percaya diri 

8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah wal jamaah 

b. Misi  

1) Menciptakan suasana madrasah yang Islami 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal dengan 

prestasi yang dimiliki 

3) Memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa 

4) Meningkatkan  potensi yang dimiliki madrasah dalam berbagai 

bidang  

5) Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan yang ideal 

6) Menjalin kerja sama antar stakeholder untuk pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat 

7) Menanamkan sikap keteladanan siswa dalam bermasyarakat 
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8) Menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam serta budaya 

bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

4. Keadaan Guru dan Siswa  

Berdasarkan data terakhir, jumlah tenaga guru sebanyak 14 orang. 

Rincian tenaga guru adalah 2 orang guru DPK dari pemerintah dan 12 

orang guru diangkat oleh yayasan. Lama mengajar guru MI Ma’arif 

Patihan Wetan bervariasi. Guru-guru tersebut ditunjang oleh latar 

belakang pendidikan yang memadai, yakni berasal dari sarjana pendidikan 

sesuai dengan bidangnya.
46

 

Sedangkan jumlah siswa-siswi MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

seluruhnya adalah 315, dengan perincian menurut kelas seperti terlihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 3.1 

Keadaan siswa MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 
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Kelas 
Ruang 

Kelas 
Rombel 

Jumlah Siswa 

L P Jml 

I 2 2 30 24 54 

II 2 2 22 31 53 

III 2 2 28 23 51 

IV 2 2 30 28 58 

V 2 2 32 16 48 

VI 2 2 22 29 51 

JML 11 11 164 151 315 
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5. Struktur Organisasi  

MI Ma’arif Patihan Wetan berada di bawah naungan Departemen 

Agama dan binaan LP Ma’arif. MI Ma’arif Patihan Wetan dipimpin oleh 

kepala madrasah yang membawahi bidang-bidang antara lain bidang tata 

usaha, bendahara, waka bidang kurikulum, waka bidang kesiswaan, waka 

bidang sarana prasarana, dan waka bidang humas. (terlampir) 

 

B. Data Khusus  

1. Peran Guru sebagai Demonstrator dalam Meningkatkan Pemahaman 

Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas II di MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo  

Kesulitan untuk memahami matematika masih sering ditemui di 

sekitar kita. Dari siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

hingga Sekolah Menengah Atas, pasti ada saja yang mengalami kesulitan 

bahkan sampai membenci Matematika. Ini dapat terjadi karena beberapa 

faktor, misalnya karena tingkat IQ dari siswa tersebut, sehingga 

mempengaruhi kemampuannya untuk menyerap materi pelajaran. Seperti 

yang dijelaskan oleh Ibu Arian Nararida Damayanti, selaku wali kelas II 

B, di mana beliau juga mengajar matematika sebagai berikut.  

“Kemampuan anak kelas II itu beragam. Ada anak yang memiliki 

IQ tinggi, ada pula anak yang memiliki IQ rendah. Sebagian besar 

anak sudah dapat memahami materi yang diajarkan dalam 1 kali 

pertemuan. Namun juga tidak jarang harus ada pengulangan 

penjelasan di pertemuan berikutnya untuk materi yang tergolong 

tingkat sedang, misalnya pada hitung campur, ini tidak dapat tuntas 
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untuk sekali pertemuan. Untuk anak yang memiliki keterbatasan 

atau daya serap yang lemah, misalnya susah membaca tentunya dia 

juga susah untuk memahami materinya, meskipun tergolong materi 

yang mudah.”
47

  

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan 

anak dalam menyerap materi yang diajarkan sangat beragam. Sebagian 

besar sudah dapat memahami dalam sekali dijelaskan. Namun terdapat 

pula anak yang harus ada perhatian khusus dari guru untuk dapat 

memahaminya. Penyebab siswa sulit memahami materi pelajaran 

matematika inipun juga beragam. Bisa karena materinya, bisa pula karena 

anaknya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Arian Nararida 

Damayanti:  

“Kebanyakan anak mengalami kesulitan ketika menemui bilangan 

yang besar, misalnya lebih dari 100. Padahal juga sudah pernah 

diajarkan untuk bilangan ratusan. Terkadang juga anak sulit 

memahami bahasa yang ada di buku, jadi saya harus menjelaskan 

menggunakan bahasa saya sendiri, serta terkadang juga harus 

menggunakan media. Untuk anak yang susah membaca, karena 

SDM nya memang sudah segitu. Belajar itukan dari membaca, dan 

karena membacanya sulit, akhirnya mempengaruhi pelajaran 

semuanya. Meskipun pada matematika lebih banyak mempelajari 

angka, namun tetap saja dia susah menangkap materinya. Karena 

dilihat dari minat belajar dari anaknya sendiri juga tidak ada untuk 

anak ini.”
48

 

 

Kesulitan yang dialami anak, tentunya sudah menjadi tugas guru 

untuk dapat memecahkannya. Di sini guru sangat berperan dalam 

memberikan pemahaman kepada siswanya. Peran guru di dalam kelas 
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antara lain adalah sebagai demostrator. Ibu Arian melakukan beberapa hal 

untuk menjalankan perannya sebagai demonstrator dalam meningkatkan 

pemahaman matematika kelas II, seperti yang dijelaskan berikut:  

“Dalam menjalankan peran saya sebagai demonstrator, hal yang 

saya lakukan adalah berusaha memahamkan anak dengan berbagai 

cara. Misalnya untuk media, biasanya saya menggunakan benda-

benda yang anak-anak punya atau yang ada di sekitar mereka, 

antara lain meja, kursi, pensil, penghapus. Selain itu, saya lebih 

sering menjelaskan langsung di papan tulis. Menurut saya kalau 

untuk matematika, lebih efektif jika langsung menjelaskan di depan 

karena kalau menjelaskan di papan tulis entah mereka paham atau 

tidak, minimal dia sudah memperhatikan di depan.”
49

 

 

Dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa Ibu Arian telah 

mencoba beberapa hal dalam menjalankan perannya sebagai 

demonstrator. Ketika menjelaskan terkadang menggunakan benda-benda 

yang ada di sekitar. Untuk metode lebih sering menggunakan ceramah. 

Anak-anak dirasa lebih paham jika langsung dijelaskan di depan. Seperti 

yang dikatakan oleh Vriesca, salah seorang siswi kelas II, bahwa:  

“Ibu Arian mengajarnya enak. Ibu lebih sering langsung 

menjelaskan di papan tulis, dan saya lebih suka itu karena lebih 

mudah untuk paham. Namun jika masih belum paham, Ibu 

terkadang juga menjelaskan menggunakan benda-benda misalnya 

buku, pensil, atau bolpoin.”
50

  

 

Sebagian besar siswa memang sudah dapat menangkap materi 

ketika Ibu Arian langsung menjelaskan di depan, namun untuk anak 

seperti Arifin, perlu pendampingan khusus. Dia juga mengatakan bahwa 
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lebih suka ketika Ibu menghampirinya untuk menjelaskan sendiri 

kepadanya.  

2. Peran Guru sebagai Pengelola Kelas dalam Meningkatkan 

Pemahaman Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas II di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo  

Sebagai seorang pengelola kelas guru bertanggung jawab 

memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa menyenangkan 

untuk belajar dan mengarahkan atau membimbing proses-proses 

intelektual dan sosial di dalam kelasnya. Namun untuk menciptakan 

suasana yang seperti ini tentunya tidak mudah. Terlebih untuk siswa kelas 

II dan pada materi matematika. Ini dikarenakan pada pelajaran matematika 

tentunya membutuhkan konsentrasi yang lebih besar untuk dapat 

memahaminya. Sedangkan untuk anak kelas II, mereka berada pada usia 

di mana masih ingin bermain, aktif dan susah untuk diam. Oleh karena itu 

peran guru untuk mengelola kelas dengan baik sangatlah penting, seperti 

yang dilakukan oleh Ibu Arian sebagai berikut:  

“Dalam menjalankan peran saya sebagai pengelola kelas, saya 

menggunakan berbagai cara supaya siswa tetap memperhatikan 

ketika saya mengajar. Misalnya suara saya harus lantang supaya 

semua anak mendengar. Saya juga harus memperhatikan semua 

anak, dengan kata lain tatapan saya harus menyebar, tidak terfokus 

hanya pada satu anak. Selain itu ketika anak ramai, saya memberi 

sanksi, biasanya maju menghafalnya surat-surat pendek atau 

menulis misalnya ada 5 soal yang salah itu dikalikan 5, jadi menulis 

sebanyak 25 soal tersebut. Untuk penataan tempat duduk juga 

bervariasi, kadang bentuk U, pernah juga kelompok. Setiap hari 

senin juga rolling, yang depan pindah ke belakang, yang belakang 
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pindah ke depan, dan seterusnya. Supaya semua bisa merasakan 

duduk di depan dengan harapan pemahaman siswanya juga merata. 

Karena biasanya yang lebih mudah memahami adalah siswa yang 

duduk di depan.”
51

  

 

Dari hasil wawancara di atas dapat terlihat bahwa guru telah 

melakukan berbagai cara untuk mengendalikan siswa supaya pemahaman 

siswa pada mata pelajaran matematika dapat meningkat. Mulai dari 

penguasaan guru harus menyeluruh, memberikan sanksi, hingga penataan 

tempat duduk. Ketika mengajar untuk sesekali ibu juga marah, hingga 

menggunakan pendekatan ancaman. Seperti yang dikatakan oleh Rosi, 

salah satu siswi kelas II, bahwa:  

“Ketika kita ramai atau tidak memperhatikan, Ibu Arian juga pernah 

marah, sampai kita diberi sanksi. Pernah waktu itu disuruh 

menghafal surat surat-surat pendek atau menulis misalnya ada 5 

soal yang salah itu dikalikan 5, jadi menulis sebanyak 25 soal 

tersebut.”
52

  

 

Selain itu, Ibu Arian menambahkan bahwa untuk mengajar 

matematika, sangat jarang mengarahkan anak untuk bekerja kelompok. 

Menurut beliau kurang efektif jika membentuk kelompok, karena untuk 

matematika penilaiannya lebih kepada individu.  
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Tabel 3.2  

Peran Guru dalam Meningkatkan Pemahaman  

Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Upaya Guru dalam Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran 

Matematika Siswa Kelas II di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

matematika tentunya membutuhkan kerjasama antara guru maupun orang 

tua siswa. Orang tua di rumah juga memiliki peran yang sangat penting 

meningkatkan pemahaman anaknya. Sedangkan guru adalah yang 

memiliki peran utama dalam meningkatkan pemahaman siswanya. Oleh 

karena itu upaya-upaya guru sangatlah dibutuhkan siswa, seperti yang 

dilakukan oleh Ibu Arian sebagai berikut:  

No Peran Guru   

1 Sebagai 

Demonstrator  

1. Memperagakan dan menjelaskan 

materi menggunakan benda-benda 

yang ada di sekitar anak atau benda 

yang dimiliki oleh anak-anak, 

misalnya penggaris, polpen, pensil, 

kertas warna, dan lain-lain.  

2. Menggunakan pendekatan yang 

bervariasi dalam menjelaskan 

materinya, misalnya pendekatan 

deduktif.  

2 Sebagai 

Pengelola 

Kelas  

Menggunakan berbagai pendekatan, 

misalnya pendekatan kekuasaan, 

pendekatan kebebasan, pendekatan 

suasana emosi dan hubungan sosial, serta 

dengan melakukan penataan tempat duduk 

yang bervariasi.  
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“Upaya-upaya yang saya lakukan antara lain dengan mengulang 

materi yang belum dipahami dengan cara atau bahasa lain. 

Pemahaman matematika itu akan didapat ketika sering berlatih 

mengerjakan soal. Sebelum menyuruh anak untuk mengerjakan soal 

yang ada di buku, biasanya saya mengerjakan terlebih dahulu 

soalnya. Ketika saya rasa soalnya akan sulit untuk anak pahami, 

saya buat dulu soal yang lebih sederhana, dan jika dirasa anak 

sudah bisa dengan soal yang sederhana, baru saya tingkatkan level 

soalnya. Ini terjadi misalnya ketika anak menghadapi soal di buku 

dengan angka yang besar, misalnya ratusan. Sebagian anak akan 

bingung dengan angka yang besar. Oleh karena itu saya beri dahulu 

soal dengan angka yang kecil untuk kemudian angka yang besar. 

Setelah saya praktekkan seperti itu, anak jadi lebih mudah untuk 

paham. Untuk anak yang susah membaca, harus ada pendampingan 

khusus. Biasanya setelah selesai saya menjelaskan di depan, saya 

beri tugas untuk siswa yang lain, lalu saya menghampiri anak ini 

dan memandunya, menjelaskan kembali jika belum paham. Karena 

jika tidak didampingi bukunya juga akan kosong, menulispun tidak 

mau. Ketika ulanganpun, jika tidak didampingi dia juga tidak akan 

mengerjakan.”
53

  

 

Dari hasil wawancara di atas dapat terlihat bahwa upaya yang 

dilakukan guru cukup banyak. Mulai dari melakukan penjelasan yang 

berulang, menggunakan bahasa yang lebih sederhana, hingga memandu 

secara intensif siswa yang mempunyai daya serap lemah. Ini dilakukan 

guru tentunya supaya siswa dapat memiliki prestasi yang baik dalam mata 

pelajaran matematika.  

Selain dari keterangan guru, peneliti juga meminta pendapat dari 

Bapak Sadikin selaku Kepala Madrasah, tentang upaya-upaya yang 

dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran matematika. Adapun pendapat beliau adalah sebagai berikut:  
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“Semua guru tentunya sudah berusaha keras supaya siswanya bisa 

memahami materi yang diajarkan. Begitu pula dengan guru 

matematika kelas II. Beliau mengajar dengan metode serta media 

yang bervariasi. Terkadang beliau menggunakan gambar-gambar, 

atau benda-benda untuk mengajar. Ketika diadakan rapat dengan 

semua guru, beberapa guru mengungkapkan bahwa pada 

matematika banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam hal 

hitungan, misal perkalian. Oleh karena itu diperoleh kesepakatan 

bahwa dianjurkan untuk setiap akan memulai pelajaran matematika, 

siswa disuruh untuk menghafalkan penjumlahan, perkalian, maupun 

pembagian, sesuai dengan tingkat kelasnya. Selain itu terkadang 

juga diadakan jam tambahan untuk anak yang belum paham, misal 

belum boleh pulang jika belum menyelesaikan soal yang diberikan 

oleh guru, tentunya dengan panduan guru.”
54

  

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa baik dari guru 

yang mengajar matematika maupun dari Kepala Madrasah, telah 

mengupayakan untuk dapat meningkatkan pemahaman siswanya. Kepala 

Madrasah sudah memberikan peluang sharing antar guru dalam kegiatan 

rapat. Sedangkan guru bisa memperoleh pencerahan dari rapat yang 

diadakan. Ini dapat katakan bahwa sudah terjadi kerjasama yang baik 

antara guru dengan guru, maupun antara guru dengan Kepala Madrasah.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA  

 

A. Analisis Data tentang Peran Guru sebagai Demonstrator dalam 

Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas II 

di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
55

 Polya dalam 

buku Heris mengemukakan empat tingkat pemahaman matematik yaitu 

pemahaman mekanikal, pemahaman induktif, pemahaman rasioanal, dan 

pemahaman intuitif.  

a. Pemahaman mekanikal, apabila siswa dapat mengingat, menerapkan 

rumus secara rutin  dan menghitung secara sederhana.  

b. Pemahaman induktif, apabila siswa dapat menerapkan rumus atau konsep 

dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa. 

c. Pemahaman rasional, apabila siswa dapat membuktikan kebenaran suatu 

rumus dan teorema.  

d. Pemahaman intuitif, apabila siswa dapat memperkirakan kebenaran 

dengan pasti sebelum menganalisis lebih lanjut.
56
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Dari hasil penelitian pada siswa kelas II MI Ma’arif Patihan Wetan 

terlihat bahwa sebagian besar pemahaman siswa masih dalam tahap 

pemahaman mekanikal. Mereka dapat mengingat materi yang sudah 

diajarkan, serta sebagian besar sudah dapat menghitung untuk bilangan-

bilangan yang sederhana. Untuk dapat mencapai pemahaman ke tingkat 

berikutnya, tentunya peran guru sangatlah penting dalam hal ini.  

Guru atau pendidik adalah orang yang mempunyai banyak ilmu, mau 

mengamalkan dengan sungguh-sungguh, toleran dan menjadikan peserta 

didiknya lebih baik dalam segala hal.
57

 Banyak peranan yang diperlukan dari 

guru sebagai pendidik. Semua peranan yang diharapkan dari guru salah 

satunya adalah peran guru sebagai demonstrator.  

Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus 

berusaha membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan 

secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman 

anak didik, tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik. Ini 

dilakukan karena anak usia SD masih berpikir pada tahap operasional konkrit, 

artinya siswa SD belum berpikir normal. Ciri-ciri anak pada tahap ini dapat 

memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkrit.  

Hal ini pula yang dilakukan oleh ibu guru kelas II. Terkadang beliau 

menjelaskan juga menggunakan benda-benda yang dimiliki oleh anak-anak 

atau benda yang ada di sekitar mereka, antara lain meja, kursi, pensil, 
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penghapus. Selain itu, beliau juga menggunakan bahasa yang sederhana untuk 

dapat memahamkan siswanya.  

Penggunaan pendekatan yang tepat juga penting dilakukan oleh guru. 

Misalnya pendekatan di bawah ini dapat dijadikan pilihan oleh guru untuk 

memahamkan siswanya.  

1. Pendekatan Spiral  

Pendekatan ini mengajarkan konsep atau materi matematika 

menggunakan benda konkrit secara intuitif kemudian dilanjutkan ke taraf 

yang abstrak. Penggunaan benda konkrit secara intuitif artinya kita 

memperlihatkan kepada peserta didik misalnya konsep fungsi ditulis ■ = 4 

▲ + 7, simbol ■ dan ▲ menyatakan variabel yang akan dicari.  

2. Pendekatan Deduktif  

Pendekatan Deduktif adalah suatu konsep atau prosedur yang 

digunakan dalam membahas suatu bahan pelajaran matematika berawal 

dari prinsip-prinsip yang diketahui kepada prinsip-prinsip yang tidak 

diketahui.  

3. Pendekatan Induktif  

Secara definisi, pendekatan induktif adalah cara mengajar yang 

penyajian topik atau materi dikembangkan bardasarkan pemikiran induktif 

yaitu berjalan dari konkrit ke abstrak, dari yang khusus ke umum dari 
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contoh-contoh menuju ke kesimpulan. Pendekatan induktif berfungsi 

dalam menyusun bentuk umum dari suatu topik atau tema.
58

 

Di lapangan terlihat bahwa guru menjelaskan materi menggunakan 

pendekatan yang tidak hanya satu. Misalnya pendekatan deduktif. Ini terlihat 

ketika guru akan menjelaskan materi mengenai pola bangun datar. Beliau 

meminta siswa untuk membuat gambar dengan ukuran kecil-kecil, sebanyak 

yang mereka sukai, dalam bentuk lingkaran, segiempat, dan segitiga di kertas. 

Kemudian gambar tersebut dipotong dan ditempel membentuk gambar yang 

mereka sukai. Setelah itu guru menjelaskan bahwa dengan mereka membuat 

gambar-gambar tersebut, mereka telah belajar mengenai pola bangun datar.  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru sebagai 

demonstrator dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika 

siswa kelas II adalah memperagakan dan menjelaskan materi menggunakan 

benda-benda yang dimiliki oleh anak-anak atau benda yang ada di sekitar 

mereka, antara lain meja, kursi, pensil, penghapus. Selain itu, dengan 

menggunakan pendekatan yang bervariasi dalam menjelaskan materinya, 

misalnya pendekatan deduktif. Serta juga menggunakan bahasa yang 

sederhana untuk dapat memahamkan siswanya. 
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B. Analisis Data tentang Peran Guru sebagai Pengelola Kelas dalam 

Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas II 

di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Menurut Made Pidarta yang dikutip oleh Djamarah mengatakan bahwa 

pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat 

terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti guru bertugas menciptakan, 

memperbaiki, dan memelihara sistem/organisasi kelas.
59

  

Sebagai seorang pengelola kelas guru bertanggung jawab memelihara 

lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan 

mengarahkan atau membimbing proses-proses intelektual dan sosial di dalam 

kelasnya. Namun untuk menciptakan suasana yang seperti ini tentunya tidak 

mudah. Terlebih untuk siswa kelas II dan pada materi matematika. Ini 

dikarenakan pada pelajaran matematika tentunya membutuhkan konsentrasi 

yang lebih besar untuk dapat memahaminya. Sedangkan untuk anak kelas II, 

mereka berada pada usia di mana masih ingin bermain, aktif dan susah untuk 

diam. Oleh karena itu peran guru untuk mengelola kelas dengan baik 

sangatlah penting.   

 

 

                                                           
59

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), 172. 



55 

 

 
 

Ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas yang dapat diterapkan 

oleh guru untuk mengelola kelasnya, antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Pendekatan Kekuasaan  

Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol 

tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan 

mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah 

kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk menaatinya. Di 

dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati 

anggota kelasnya. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru 

mendekatinya.  

2. Pendekatan Ancaman  

Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah 

juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. 

Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara 

memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa.  

3. Pendekatan Kebebasan  

Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu anak 

didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di 

mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin 

kebebasan anak didik.  
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4. Pendekatan Suasana Emosi dan Hubungan Sosial  

Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan 

hubungan sosial di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung 

pada pandangan Psikologi Klinis dan Konseling (penyuluhan). Menurut 

pendekatan ini pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan 

iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam 

kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif, artinya ada 

hubungan yang baik yang positif antara guru dengan anak didik, atau 

antara anak didik dengan anak didik. Di sini guru adalah kunci terhadap 

pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan 

hubungan pribadi yang sehat.
60

 

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa guru menggunakan pendekatan yang 

bervariasi dalam mengelola kelas, antara lain:  

1. Pendekatan Kekuasaan  

Guru berusaha untuk mengontrol tingkah laku siswa misalnya dengan 

memberikan sanksi kepada siswa yang ramai atau tidak memperhatikan. 

Sanksi tersebut misalnya maju menghafalnya surat-surat pendek atau 

menulis misalnya ada 5 soal yang salah itu dikalikan 5, jadi menulis 

sebanyak 25 soal tersebut. Ini cukup membuat anak-anak jera untuk 

mengulanginya kembali. Ini diperlukan dalam meningkatkan pemahaman 
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siswa karena dalam memahami materi matematika diperlukan konsentrasi 

yang lebih.  

2. Pendekatan Kebebasan  

Terkadang guru juga menggunakan pendekatan kebebasan. Ini terlihat 

ketika guru memberikan kebebasan mereka untuk bergerak saat diberikan 

tugas membuat gambar bentuk persegi, lingkaran maupun segitiga. 

Mereka bebas untuk berdiskusi dengan teman, serta bebas mencari tempat 

yang nyaman untuk mengerjakan, namun tetap di dalam kelas. Pendekatan 

kebebasan ini juga diperlukan dalam belajar matematika karena mengingat 

untuk anak kelas II, mereka berada pada usia di mana masih ingin 

bermain, sehingga terkadang juga perlu diberi kebebasan.  

3. Pendekatan Suasana Emosi dan Hubungan Sosial  

Guru juga menggunakan pendekatan ini dalam menghadapi siswanya. 

Ini terlihat misalnya dari cara bicara guru. Beliau mengajar menggunakan 

bahasa seperti antara ibu dan anak. Ini diperlukan supaya tercipta 

hubungan yang baik antara guru dan siswanya.  

Selain menggunakan berbagai pendekatan, guru juga melakukan penataan 

tempat bentuk yang bervariasi. Ini dilakukan supaya kemampuan siswa dalam 

menangkap dan memahami materi matematika bisa rata, tidak hanya satu atau 

dua siswa saja yang bisa.  

 



58 

 

 
 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru sebagai 

pengelola kelas dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika 

siswa kelas II adalah mencoba menggunakan berbagai pendekatan, misalnya 

pendekatan kekuasaan, pendekatan kebebasan serta pendekatan suasana emosi 

dan hubungan sosial. Selain itu guru juga melakukan penataan tempat duduk 

yang bervariasi. 

 

C. Analisis Data tentang Upaya Guru dalam Meningkatkan Pemahaman 

Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas II di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo 

Guru dikenal dengan al-mu’alim atau al-ustadz dalam bahasa Arab, yang 

bertugas memberikan ilmu dalam majlis taklim. Artinya, guru adalah 

seseorang yang memberikan ilmu.
61

  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

sekolah dasar, dan menengah. Orang yang disebut guru adalah orang yang 

memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, serta mampu menata 

dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada akhirnya dapat 

mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.
62
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Upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

matematika tentunya membutuhkan kerjasama antara guru maupun orang tua 

siswa. Upaya yang dapat dilakukan guru antara lain adalah menerapkan 

berbagai metode, pendekatan, dan strategi dalam memahamkan siswanya.  

Dari hasil penelitian terlihat berbagai upaya yang dilakukan oleh guru, 

antara lain:  

1. Mengulang Materi   

Terkadang anak belum bisa, dikarenakan mereka kurang memahami 

cara atau bahasa yang dari buku maupun guru. Oleh karena itu, guru 

berusaha untuk mengulang materi yang belum dipahami dengan cara atau 

bahasa lain yang lebih sederhana.  

2. Mengecek dan Mengerjakan Soal  

Pemahaman matematika itu akan didapat ketika sering berlatih 

mengerjakan soal. Sebelum meminta anak untuk mengerjakan soal yang 

ada di buku, biasanya guru mengerjakan terlebih dahulu soalnya. Ketika 

beliau merasa soalnya akan sulit untuk anak pahami, beliau membuat 

terlebih dahulu soal yang lebih sederhana, misalnya dengan mengecilkan 

terlebih dahulu bilangan yang besar dari soal yang ada di buku. Kemudian 

jika dirasa anak sudah bisa dengan soal yang sederhana, baru beliau 

tingkatkan level soalnya.  
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3. Mendampingi secara Khusus  

Pendampingan secara khusus ini terutama dilakukan untuk anak yang 

susah membaca. Biasanya setelah selesai guru menjelaskan di depan, 

beliau beri tugas untuk siswa yang lain, lalu beliau menghampiri anak ini 

dan memandunya, menjelaskan kembali jika belum paham.  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam 

meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika siswa kelas II antara 

lain: mengulang materi, mengecek dan mengerjakan soal, serta mendampingi 

secara khusus. Ini semua dilakukan guru tentunya supaya siswa dapat lebih 

memahami materi yang diajarkan sehingga mereka dapat memiliki prestasi 

yang baik dalam mata pelajaran matematika. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang peran guru dalam 

meningkatkan pemahaman siswa kelas II pada mata pelajaran matematika 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran guru sebagai demonstrator dalam meningkatkan pemahaman mata 

pelajaran matematika siswa kelas II adalah memperagakan dan 

menjelaskan materi menggunakan benda-benda yang dimiliki oleh anak-

anak atau benda yang ada di sekitar mereka, antara lain meja, kursi, pensil, 

penghapus. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi 

dalam menjelaskan materinya, misalnya pendekatan deduktif. Serta 

menggunakan bahasa yang sederhana untuk dapat memahamkan 

siswanya. 

2. Peran guru sebagai pengelola kelas dalam meningkatkan pemahaman mata 

pelajaran matematika siswa kelas II adalah mencoba menggunakan 

berbagai pendekatan, misalnya pendekatan kekuasaan, pendekatan 

kebebasan serta pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Selain itu 

 

61 



62 

 

 
 

guru juga melakukan penataan tempat duduk yang bervariasi. 

3. Upaya guru dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematika 

siswa kelas II antara lain: mengulang materi, mengecek dan mengerjakan 

soal, serta mendampingi secara khusus.  

 

B. Saran  

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah diharapkan bisa lebih meningkatkan sarana dan prasarana 

pendukung untuk meningkatkan pemahaman siswa, misalnya dengan 

menyediakan media-media. 

2. Bagi guru diharapkan untuk bisa menerapkan berbagai macam metode dan 

strategi yang lebih bervariatif lagi sehingga akan membuat siswa lebih 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar matematika.  

3. Bagi siswa diharapkan dapat lebih semangat ketika belajar matematika 

sehingga dapat dengan mudah memahaminya.  
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