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BAB III 

SETTING WILAYAH PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya MI Tarbiyatul Ula 

Tarbiyatul Ula didirikab pada tanggal 20 Juni 1975 oleh Siti 

Zubaidah di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 36 Ilir Palembang. Nama 

Tarbiyatul Ula diambil dari kata bahasa arab “Tarbiyah” artinya pendidikan 

dan “Ula” artinya pertama, jadi Tarbiyatul Ula artinya pendidikan yang 

pertama. Pada awal berdirinya Tarbiyatul Ula hanya sebagai mushallah 

tempat murid-murid belajar mengaji, seiring perkembanganwaktu karena 

semakin banyaknya murid-murid maka diputuskan untuk mendirikan 

madrasah  Adapun pengurus yayasan Tabiyatul Ula sekarang  adalah 

1. Ketua  : A. Madjid Agoes 

2. Sekretars  : Abu Bakar AH, Ama.Pd 

3. Bendahara : Romlah Baity 

4. Bagian Umum : Elly Herliana, S.Pd..I 

Madrasah Ibtidaiyah ini didirikan pada tanggal 13 Juli 1992 dengan 

nomor Statistik Madrasah (NSM): 111216710042. Pada tahun 2007 status 

madrasah ini terakreditasi dengan nilai C (cukup) dengan Nomor 

Akreditasi A.K.W.06/04/MI.064/2007. Menurut Ketua Yayasan Tarbiyatul 

Ula Bapak A. Madjid Agoes, status tanah madrasah ini pada awalnya 

adalah tanah watul ukap, namun sekarang sudah menjadi milik madrasah 

sepenuhnya, dengan luas tanah 210 m2 dan luas bangunan 112 m2. 
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Dari paparan singkat tentang berdirinya utkan bahwautMI Tarbiyatul 

Ula Palembang di atad, disebatul utkan bahwa MI Tarbiyatula Palembang 

didirikan oleh ketua yayasan Yayasan  tarbiyatul Ula Palembang. Dalam 

kurun wak beberapa tahun, tepatnya tanggal 13 Juli 1975 berdirilLah 

sebuah madrasah yang bernama MI Tarbiyattul Palembang. 

 Sejak berdiri tahun 1975, madrasah Intidaiyah Taryatul Ula telah 

berapa mengalami pergantian Kepalamadrasah, diantaranya; 

1. Siti Zubaidah   : (1975-1888) 

2. A. Madjid Agoes   : (1989-2001) 

3. Abu Bakar AH.A.Ma.Pd  : (2002-2001) 

4. Elly Herliana, S.Pd.I  : (2009-sekarang) 

Madrasah Ibtidaiyah berdiri setelah adanya kesepakatan antara 

kedua pihak pendiri madrasah dengan masyarakat sekitar, maka kedua 

pihak tersebut mendirikan bangunan dan memberikan tanah untuk 

pembangunan Madrasah Tarbiyatul Ula Palembang.  Untuk membantu 

masyarakat dan pemerintah dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, agama dan kesejahteraan umum, makaberdirilah Madrasah 

tarbiyatul Ula Palembang. 

B. Visi dan Misi 

1. Visi 

Unggul dalam pendidikan, cerdas dalam ilmu agama 

2. Misi 

Mengupayakan siswa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 
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Menjadikan siswa hormat dan patuh kepada guru dan orang lain 

Menjadikan siswa terampil, bersahaja dan berkualitas 

Dari visi dan misi di atas tampak MI tarbiyatul Ula Palembang 

mencoba menawarkan konsep praktis dan bernuansa  islami. Orentasi 

sekolah menjadikan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada 

Allah SWT, hormat dan patuh kepada guru dan orang lain serta terampil, 

bersahaja dan berkualitas. 

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang visi dan misi,visi 

adalah sesuatu yang hendakdicapai atau sebagai gambaran tentang 

keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah 

penyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu lembaga dalam 

usaha mewujudkan sesuatu. Lembaga di sini adalah MI Tarbiyatul Ula 

Palembang, yaitu dengan mengupayakan siswa beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT, maka akan rela dan dengan senang hati menerima 

aturan-aturan yang diturunkan tersebut  yang sangat diperlukan manusia, 

sikap rela ini melahirkan sikap taat. 

Selain itu diharapkan siswa terampil dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan, karena orang terampil sangat berguna bagi dirinya sendiri dan 

orang lain serta disenangi untuk tujuan yang baik dan bermanfaat, 

memiliki semangat beribadah dan tenang menyikapi masalah. 
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C. Profil Madrasah 

1. Nama Madrasah  : MI Tarbiyatul Ula 

2. Alamat                             : Jl. PSI Lautan 36 Ilir  Palembang 

3. Status Madrasah  : Swasta 

4. Nomor Statistik  : 111216710042 

5. Nama Badan Pengelola : Kementrian Agama Kota Palembang 

6. Waktu Belajar  : 07.00-12.00 

7. Kurikulum yang dipakai : KTSP 

8. Nama Kepala Madrasah : Elly Herliana, S.Pd.I 

9. Pendidika Terakhir  : S1 FKIP Muhammadiyah Palembang 

10. Masa Jabatan  : 2009-sekarang 

Dari profil madrasah di atas dapat dilihat bahwa MI Tarbiyatul Ula 

Palembang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau, baik dengan 

menggunakan kendaraan maupun dengan jalan kaki. Selain dari itu 

kepala madrasah yang menjabat sudah memenuhi persyaratan karena 

berijazah S1 kependidikan sehingga dapat membuat proses belajar 

mengajar menjadi lebih baik. 

 
D. Keadaan Guru 

 
 Kedudukan guru dlalam proses belajar mengajar adalah sangat 

penting  dan menetukan. Guru merupakan pemimpin, motivator, pengajar 

dan pendidik. Karena itu guru harus memenuhi persyaratan, salah 

satunya adalah lulusan lembaga pendidikan guru. Dengan pendidikan 
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formal yang tinggi dan berkepribadian yang baik serta sejalan dengan 

mata pelajaran yang diajarkannya, guru dapat melaksnakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan baik, sehingga terjadi perubahan pada siswa, 

baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

 Secara umum tugas guru MI Tarbiyatul Ula Palembang adalah: 

1. Secara umum wajib melaksanakan tugasnya 

2. Setiap guru wajib membuat peraturan sekolah 

3. Setiap guru wajib melaksanakan kewajiban, tugas dan 

ketentuan dari sekolah 

4. Kepala madrasah dan para guru harus member contoh dan 

teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

5. Membuat silabus pelajaran seperti program tahunan, program 

semester, silabus, rencana pembelajaran, selain itu guru juga 

membuat alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan kepada siswa 

6. Mengadakan evaluasi secara berkala menurut system penilaian 

yang berlaku 

 

Keadaan guru MI Tarbiyatul Ula palembangtahun 2014/2015 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1 

Keadaan Guru MI Tarbiyatul Ula Palembang 

No Nama Guru Jabatan Pendidkan TMT Ket 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Elly Herliana, S.Pd.I 

Romlah Baity  

Jami’ah. S. Ag 

Indrarini 

Lina Maryani,S.Pd 

Ermawati,S.Pd.I 

Merlisa,S.Pd 

Maini Saptuti 

M.Iqbal 

M. Susianto,SH 

Afriza Habibina 

Kemad 

Wakemad 

Guru Kelas VI 

Guru KelasV 

Guru Kelas IV 

Guru kelas III 

Guru Kelas II 

Guru Kelas I 

Guru Bid Studi 

Guru Penjas 

Guru B.Inggris 

S1 

SP IAIN 

S1 

D2 

S1 

S1 

S1 

MAN 

MAN 

S1 

S1 

15-07-2009 

17-07-1987 

17-07-2000 

15-07-2012 

15-07-2012 

15-07-2007 

15-07-2012 

17-07-2000 

17-07-2000 

16-07-2005 

16-07-2005 

 

 

 

 Dari daftar guru dan pegawai di atas,diketahui ada 11 guru, dari 11 

guru tersebut hanya 1 orang yang PNS yaitu Ibu Elly Herliana,S.Pd.I 

(Kemad). Dari 11 guru tersebut ada 3 guru yang masih menempuh 

pendidikan S1. Dengan banyaknya guru yang berlatar belakang 

pendidikan S1 diharapkan dapat meningkatkan pendidikan yang 

berkualitas. Untuk kepentingan kualitas hasil pembelajara, guru-guru MI 

Tarbiyatul Ula Palembang sering mendapatkan pembinaan ataupun 

pelatihan kreatifitasdan kemampuan dalam belajar. 



          41 

 

 

 Adapun fungsi guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru Kelas 

Guru kelas adalah yang bertanggung jawab terhadap kemajuan 

suatu kelas, baik yang menyangkut masalah administrasi kelas 

dan tingkah laku serta mengawasi siswa dalam kegiatan belajar. 

b. Guru Mata Pelajaran 

Guru mata pelajaran merupakan tenaga edukatif yang  

bertanggung jawab dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. 

c. Guru Piket 

Guru piket adalah guru yang melaksanakan piket kesehrian 

yang tugasnya mengawasi kelancaran proses belajar mengajar 

serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan setiap kelas. 

 

E. Keadaan Siswa 

  Keadaan siswa di MI Tarbiyatul Ula Palembang pada tahun 

pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Keadaan Siswa MI Tarbiyatul Ula Palembang 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 28 9 37 

II 18 19 37 
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III 15 17 32 

IV 13 11 24 

V 16 16 32 

VI 14 9 23 

Jumlah 104 81 185 

Sumber data: Dukumentasi MI Tarbiyatul Ula Palembang tahun 2014 

 

  Dari penjelasan data di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan 

siswa MI Tarbiyatul Ula Palembang tahun pelajaran 2014/2015 dari kelas I 

sampai kelas VI adalah 185 orang siswa yang terdiri dari 104 siswa laki-

laki dan 81siswa perempuan. 

 

F. Keadaan Sarana dan Prasarana 

  Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang baik sudah 

seharusnya disediakan sarana dan prasarana yang baik dan memadai 

kelengkapan pasilitas pada setiap lembaga pendidkan yang lengkap akan 

mempengaruhi ng dengan proses pembelajaran dapat tercapai, Dalam 

menciptakan suasana belajar mengajar yang baik perlu didukung dengan 

sarana dan prasarana yang baik pula. Secara spesipik MI Tarbiyatul Ula 

Palembang cukup memadai walaupun masih dalam situasi dan kondisi 

yang sangat sederhana.Sarana dan prasarana MI Tarbiyatul Ula 

Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3 

Keadan Sarana dan Prasarana MI Tarbiyatul Ula Palembang 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ruang belajar 

Meja belajar 

Bangku belajar 

Papan Tulis 

Meja guru 

Kursi guru 

Sapu 

Lemari buku 

Kotak sampah  

Taplak meja 

Jam dinding 

Kursi tamu 

Meja kepala madrasah 

Kursi kepala madrasah 

Meja wakil kepala madrasah 

Kursi wakil kepala madrasah 

Lemari 

Papan data guru 

Papan data murid 

Piling cabinet 

5 

148 

148 

5 

5 

5 

5 

10 

7 

6 

13 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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21 

22 

23 

Komputer 

WC murid 

WC guru 

1 

1 

1 

 

 

 Berdasarkan data tabel di atas dapat dipahami bahwa keadaan 

sarana dan prasarana di MI Tarbiyatul Ula Palembang.  dapat dikatakan 

memadai, alat-alat sudah digunakan sebagaimana mestinya. Keadaan 

sarana dan prasarana sangat mendukung bagi keberhasilan proses 

belajar mengajar. Sarana dan prasarana tersebut mutlak selalu 

ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sehingga sejalan dengan 

perkembangan zaman. Pengadaan prasarana tersebut sebagian diperoleh 

yayasan dari pemerintah. Fasilitas tersebut adalah: 

1. Fasilitas Gedung, meliputi: 

a, Halaman sekolah 

b. penerang listrik 

c. Air PAM 

 2.  Fasilitas Belajar, meliputi: 

      a. Lima ruang belajar 

      b. Alat-alat olahraga 

      c. Alat bantu belajar 
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 3.  Fasilitas Perlengkapan, meliputi: 

      a. Perlengkapan kantor 

      b. Kamar kecil 

      c. Lapangan 

 4.  Kebersihan lingkungan sekolah 

      a. Perlengkapan sekolah 

 Kurang memadai karena lapangan yang cukup kecil, tapi bisa  

dipakai untuk aktifitas siswa, misalnya untuk upacara, 

olahraga dan bermain. 

 b. Kaaruhi berhntor dan Ruang Guru 

Untuk ruang guru dan ruang kepala madrasah belum ada 

masih bergabung dengan kantor, karena kantornya tidak 

begitu luas maka apabila ada tamu tidak ada tempat. 

c. WC murid dan WC Guru 

   WC murid dan guru belum memadai, maka harus diperbaiki 

dan ditambah lagi 

 

 Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu syarat  

pendidikan dan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses 

pendidikan, apabila semua sarana dan prasarananya lengkap maka 
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otomatis sekolah tersebut maju dan berhasil. Sarana dan prasarana di MI 

Tarbiyatul Ula belum begitu lengkap, seperti tidak adanya rung 

laboratorium, ruang UKS, perpustakaan, ruang serbaguna dan ruang 

kepala madrasah.Ruang kelas juga belum cukup,karena ruang belajar 

yang kecil, kelas 2 baru bisa masuk setelah kelas 1 pulang dan kelas 4 

memakai ruang kelas 1 dan kantor. 

 

G. Identitas Subjek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VI MI Tarbiyatul Ula 

Palembang yang berjumlah 23 orang, terdiri dari 14 orang siswa laki-laki 

dan 9 orang siswa perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4 

Data Siswa Kelas VI MI Tarbiyatul Ula Palembang 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ali Wardana 

Adi Oktario Gemilang 

Alesandro 

Anissa Putri 

Eka Salsabilah 

Febriansyah 

Lina Safitri 

Laki-laki 

Laki-laki 

Laki-laki 

Perempuan 

Perempuan 

Laki-laki 

Perempuan 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

M. Ali Fauzan 

M. Bahriansyah 

M. Afriansyah 

M. Alwi Shihab 

M. Dani Pratama 

M. Fikri Kurniawan 

Monica Ayu Sari 

Nabilah 

Natsir 

Ramadhon 

Rizki Afrianzah 

R.M. Revaldo Sanjaya Putra 

Sindi Nurfalah 

Siti Fadilah 

Tarisa 

Tiara Dwi Oktaviani 

 

Laki-laki 

Laki-laki 

Laki-laki 

Laki-laki 

Laki-laki 

Laki-laki 

Perempuan 

Perempuan 

Lalki-laki 

Lak-laki 

Laki-laki 

Laki-laki 

Perempuan 

Perempuan\ 

Perempuan 

Perempuan 

 

Dari data siswa tahun ajaran 2014/2015 di atas dapat dilihat bahwa 

kebanyakan siswa MI Tarbiyatul Ula Palembang berjenis laki-laki 14 orang 

dan .siswa perempuan 9 orang. 

 

2. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini bertempat di MI Tarbiyatul Ula Palembang dengan 

alamat Jl Pangeran Sido Ing lautan RT. 23 36 Ilir Palembang. 

MI Tarbiyatul Ula dilihat dari lokasinya cukup strategis karena 

mudah dijangkau. Untuk mencapai lokasi tersebut banyak alternative yang 

bisa dipilih, misalnya dengan jalan kaki, naik kendaraan umum, naik beca 

atau naik motor. 

 

H. Sekilas Pembelajaran di MI Tarbiyatul Ula Palembang 

Pelaksanaan proses pembelajaran di MI Tarbiyatul Ula Palembang 

berlangsung pagi hari dari jam 07.00-12.00 WIB. Proses pembelajaran 

tercermin pada perencanaan yang disusun guru sebelum mengajar, 

menguasai materi pembelajaran, menggunakan metode dan media yang 

bervariasi serta sejalan dengan kondisi siswa, memberikan motivasi 

belajar terhadap siswa, bekerja sama dengan orang tua dalam mengatasi 

masalah siswa,  cara mengelola kelas menggunakan pendekatan yang 

bervariasi, dalam mengevaluasi tidak hanya berdasarkan hasil ujian 

tertulis melainkan berdasarkan observasi, praktek dan latihan 

Pembelajaran adalah proses interaktif yang berlangsung antara 

guru, siswa dan materi pelajaran, sehingga hasil pembelajaran dapat 

berhasil dengan baik. Dalam kegiatannya guru harus memandang siswa 

sebagai manusia yang memiliki potensi intelektual sehingga siswa akan 

lebih aktif. 
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Potensi yang dimiliki siswai inilah menjadi landasan dari dunia 

pendidikan untuk selalu berinovasi melakukan pembaharuan kurikulum 

dari waktu ke waktu agar sesuai dengan perkembangan zaman.aZ 

MI Tarbiyatul Ula Palembang adalah salah satu dunia pendidikan 

yang berlandaskan Islam, maka dalam pelaksanaan pendidikannya materi 

pelajaran umum berbagi dengan pelajaran agama sehingga waktu yang 

ada pun terbagi untuk materi pelajaran tersebut dibuat seefesien mungkin 

agar waktu yang ada menjadi efektif dan dapat berhasil dengan baik 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Di sini guru dituntut untuk 

memaksimalkan segala kemampuan, guru berinovasi untuk memberikan 

materi pelajaran dengan meninggalkan cara belajar konvensional seperti 

ceramah, Tanya jawab, penugasan dan latihan soal yang terkait langsung 

dengan siswa menyebabkan kurangnya kemampuan guru dalam 

menerapkan metode pelajaran yang lain. Tapi seiring dengan 

perkembangan iilmu pengetahuan  dan teknologi guru harus lebih 

berkompetensi dengan menggunakan metode yang bervariasi dan model 

pembelajaran yang baik dapat meningkatkan mutu dari pembelajaran 

tersebut sehingga siswa belajar lebih efesien, efektif dan menyenangkan. 

Salah satu cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

tersebut peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran kooperatif 

Group Investegation (GI) untuk menyampaikan materi pelajaran. 
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Beberapa alasan peneliti menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Group Investegation (GI) dalam memberikan materi pelajaran  

matematika tentang segi banyak (Bangun Gabung) di kelas VI adalah: 

1. Kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan ridak 

membosankan siswa walaupun duduk bejam-jam di kelas, 

sehingga motivasi siswa dalam blajar akan lebih tinggi. 

2. Kegiatan belajar siswa lebih aktif sebab sebab dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, seperti berwawancara, 

mendemonstrasikan, menguji fakta dan lain-lain. 

3. Semua siswa terlibat langsung untuk berpikir dalam 

memecahkan permasalahan. 

4. Mengubah tingkah lakunya sendiri kearah yang lebih maju dan 

positif. 

Dengan menggunakan model pembelajaran group investigation 

diharapkan peserrta didik lebih aktif dalam proses belajar mengajar, 

membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa lebih memahami 

materi pelajaran. Begitupun dengan suasana kelas perlu direncanakan 

dan dibangun sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancardan dapat meningkatkan prestasi belajar sehngga 

pelajaran matematika bukan lagi pelajaran yang menakutkan bagi siswa 

melainkan pelajaran yang menyenangkan dan mengasyikkan bagi siswa. 
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