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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan di 

bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat penting dan 

menentukan dalam pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena itu bidang 

pendidikan perlu dan harus mendapatkan perhatian, penanganan dan prioritas 

secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, masyarakat pada umumnya 

dan para pengelola pendidikan pada khususnya. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kapada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 

produktif serta sehat jasmani dan rohani. 

Dalam suatu pendidikan pastinya harus ditunjang dengan belajar, jika 

tidak demikian maka pendidikan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. 

Hal ini sependapat dengan Slametto (2003:1) yang menyatakan bahwa dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

secara rutin yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang yang 

semakin hari semakin baik, bukan semakin buruk. Menurut Slametto (2003:2) 

belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya  

Tugas seorang siswa adalah belajar, selain belajar siswa dituntut untuk 

memahami semua pelajaran yang sudah diberikan oleh guru, tetapi siswa 

sangatlah susah karena dibebani oleh materi pelajaran yang sangat monoton 

dan bahkan sangat membosankan, yang dikarenakan oleh tuntutan kurikulum 

yang harus mereka hadapi. 

Beban kurikulum yang semakin berat dan ditambah dengan masalah 

yang dihadapi oleh siswa, membuat siswa menjadi jenuh dan tidak semangat 

untuk belajar. Masalah yang sangat klasik seperti guru yang galak, 

penyampaian materi yang membosankan bagi siswa, serta menganggap ilmu 

yang didapat tidak digunakan dalam kehidupan nyata sehingga siswa 

meremehkan bahkan menganggap dirinya tidak bisa mengerjakan soal karena 

takut salah, takut dimarah oleh guru dan kurang percaya terhadap dirinya. 

Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan salah satu komponen 

dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan penting. 

Matematika sangat diperlukan sebagai alat dalam pengembangan teknologi 

dan industri. Matematika sebagai salah satu ilmu dasar dewasa ini telah 

berkembang secara pesat, baik materi maupun kegunaannya. Matematika juga 

dapat diartikan sebagai ilmu yang bertujuan untuk mendidik anak agar 

berpikir logis, kritis dan ulet serta percaya pada diri sendiri (Hudoyo, 1990 : 

2). Hampir seluruh ilmu pengetahuan ada unsur matematika. Dari pengertian 

tersebut, matematika perlu dipelajari oleh siswa. Alasan mempelajari 



 
 

matematika itu bermacam-macam. Menurut Cornelius dalam Abdurahman       

(2003 : 253) mengemukakan lima alasan perlunya belajar matematika karena 

matematika merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana 

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-

pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk 

mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran 

terhadap perkembangan budaya. Matematika sebagai alat bantu dan dasar 

logika penalaran sehingga tidak heran kalau matematika diberikan dihampir 

semua jenjang pendidikan bahkan diujikan secara nasional pada setiap akhir 

jenjang pendidikan. Dengan diujikan matematika sebagai salah satu standar 

Ujian Negara yang mempunyai bobot minimal 5,25 yang membuat kinerja 

otak kiri bertambah sehingga kurang seimbangnya kinerja otak, sehingga daya 

kreatif siswa mulai berkurang. 

Proses belajar mengajar matematika yang baik adalah guru harus 

mampu menciptakan suasana yang membuat murid antusias terhadap materi 

pelajaran yang sedang berlangsung  sehingga mereka mampu mengikuti dan 

dapat meamhaminya. Guru perlu membantu mengaktifkan murid untuk 

memaksimalkan kinerja otak siswa, dan kurikulum saat ini telah mengarah 

kepada pemikiran siswa yang bersifat pengoptimalan fungsi otak.  

Pengembangan kurikulum pada saat ini telah sangat bagus akan tetapi 

sangat riskan sehingga membuat siswa menjadi bingung dan metode 

penyampaian guru masih bersifat konvensional sehingga hanya otak kiri saja 



 
 

yang megalami perkembangan sedangkan fungsi otak lain sangat lambat 

dalam perkembangannya.   

Untuk mengoptimalkan kemampuan otak kita, kita gunakan metode 

brain gym (senam otak) yang dimana dapat meningkat fungsi otak kanan dan 

otak kiri dan juga dapat penyeimbang antara otak kanan dan otak kiri. 

Pengoptimalkan otak kita dapat membuat kita mempunyai daya ingat yang 

tajam. 

Dari permasalahan diatas penulis ingin meneliti tentang peningkatan 

aktivitas belajar matematika dengan senam otak (brain gym) untuk siswa 

tingkat SMP. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas ada 

beberapa masalah yang berkaitan dengan ptrestasi belajar siswat : 

1. Masih minimnya keaktifan belajar siswa dalam bidang studi 

matematika. 

2. Penggunaan pendekatan pembelajaran yang digunakan seorang guru 

matematika dalam pengajaran masih bersifat konvensional yang 

membuat perkembangan otak sebelah kiri lebih pesat dari pada otak 

sebelah kanan. 

C. Pembatsan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian dan pengembangan 

ini perlu dilakukan pembatasan masalah. Dimaksudkan  agar penelitian dan 



 
 

pengembangan ini lebih terfokus. Secara ringkas pada penelitian dan 

pengembangan ini difokuskan pada : 

1. Siswa sekolah menengah pertama merupakan subyek penelitian ini, maka 

perlu adanya pembatasan siswa. Dalam penelitian ini, penulis ingin 

meneliti siswa kelas VIII Sekolah Menegah Pertama. 

2. Dalam matematika, ada beberapa operasi hitung. Dalam penelitian ini 

peneliti peserta didik dapat menyelesaikan dan menyederhanakan operasi 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan  

pecahan bentuk Aljabar. 

3. Penyelesaian masalah dalam matematika dibatasi hanya pada 

penyelesaiannya dan pada pemahaman konsepnya. 

4. Peneliti ingin lebih memfokuskan peneliatiannya, maka dari itu peneliti 

hanya meneliti tentang bagaimana pola pikir siswa kelas VIII di pedesaan 

dalam memecahkan soal bentuk aljabar. 

5. Dalam uraian diatas telah dijelaskan bahwa keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika dipengaruhi oleh berapa hal. Hal yang 

mempengaruhi berasal dari dalam ataupun luar diri siswa. Penelitian ini 

hanya akan meneliti faktor dari dalam diri siswa, tidak mencakup luar 

siswa. 

 

 

 

 



 
 

D. Perumusan masalah 

Berdasrkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah : 

1. Apakah dengan senam otak (brain gym) dapat meningkatkan aktivitas 

belajar matematika? 

2. Apakah dengan senam otak (brain gym) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika? 

E. Tujuan penelitian 

1. Meningkatkan aktivitas belajar matematika pada konsep operasi hitung 

aljabar sederhana 

2. Meningkatkan hasil belajar dengan mengunakan senam otak (brain gym)  

sub pokok bahasan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian 

F. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan dalam pengajaran matematika, terutama dalam hal cara 

berpikir. Ketika seorang guru bisa mengetahui atau memahami cara 

berpikir siswa, maka akan lebih mudah memberikan pendidikan kepada 

murid tersebut, tetapi sebaliknya jika seorang guru tidak bisa memahami 

apa yang dipikirkan oleh muridnya, maka pendidikan tersebut kurang bisa 

optimal. 



 
 

Secara khusus, studi ini memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran matematika berupa pentingnya seorang guru bisa memahami 

cara berpikir anak dalam menyelesaikan soal bentuk  aljabar.  

2. Secara praktis 

Pada tataran praktis, studi ini memberikan sumbangan kepada 

Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) adalah lembaga yang 

mencetak guru yang profesional dan kepada guru matematika maupun 

siswa di sekolah. Lembaga pendidikan formal LPTK, dapat memanfaatkan 

hasil studi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik 

daripada sekarang, karena dengan mengetahui cara berpikir siswa, 

pendidik dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat khususnya dalam 

pembelajaran, guru matematika dapat menentukan kebijakan-kebijakan 

yang lebih baik dalam pembelajaran. Disamping itu, seorang guru akan 

lebih mudah mengajar jika sudah mengerti berpikir dari siswa tersebut, 

yang pada akhirnya proses pendidikan tersebut akan berjalan secara 

optimal dan dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 




