
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Melalui pendidikan seseorang 

akan mendapatkan berbagai macam ilmu baik ilmu pengetahuan maupun ilmu 

teknologi. Tanpa sebuah pendidikan seseorang tidak akan pernah tahu tentang 

perkembangan dunia luar bahkan tidak bisa bersaing di dunia luar. Oleh 

karena itu, pendidikan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

halnya bahwa ilmu tidak akan pernah habis digunakan akan tetapi akan 

semakin berkembang jika digunakan.   

Pendidikan bertujuan menumbuh kembangkan potensi manusia agar 

menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. Pendidikan akan membawa 

perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada individu, kolompok, dan 

masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk  individu-

individu yang berkompetensi di bidangnya, sehingga sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Rubiyanto, dkk, 2004: 1). 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang mempunyai 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

jam mata pelajaran ini dibandingkan mata pelajaran lain. Pelajaran 



 
 

 
 

matematika dalam pelaksanaan pendidikan diberikan kepada semua jenjang 

pendidikan dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

 Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan 

konsep dan operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta 

meminta siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah 

diterangkan guru. 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 dalam soal. Guru bergantung pada metode ceramah, siswa 

yang pasif, sedikit tanya jawab, dan siswa mencatat dari papan tulis.  

Proses belajar mengajar matematika yang baik adalah guru harus 

mampu menerapkan suasana yang dapat membuat murid antusias terhadap 

persoalan yang ada sehingga mereka mampu mencoba memecahkan 

persoalannya (Mulyono, 2003: 13). Proses pembelajaran membutuhkan 

metode yang tepat. Kesalahan menggunakan metode, dapat menghambat 

tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Dampak yang lain adalah 

rendahnya kemampuan bernalar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal 

ini disebabkan karena dalam proses siswa kurang dilibatkan dalam situasi 

optimal untuk belajar. Oleh karena itu guru yang mengajar didepan kelas 

harus mempunyai prinsip-prinsip mengajar dan harus dilaksanakan seefektif 

mungkin agar guru tidak asal mengajar. 

Berdasarkan uraian diatas Ahmad Rohani (2004: 6) menyatakan bahwa 

pelajaran matematika cenderung dipandang sebagai mata pelajaran yang 



 
 

 
 

”kurang diminati” atau ”kalau bisa dihindari” oleh sebagian siswa dan 

kurangnya kesabaran bahwa aliran-aliran yang ada dalam matematika 

mengajarkan untuk dapat berpikir lagi, rasional kritis, cermat, efisien dan 

efektif. Mengingat pentingnya belajar matematika, seorang guru matematika 

dituntut untuk memahami dan mengembangkan suatu metode pengajaran di 

dalam kelas untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Hal ini juga bertujuan 

agar dapat mengurangi rasa jenuh pada siswa dan juga rasa takut pada mata 

pelajaran matematika. 

Berkaitan dengan masalah diatas, pada kegiatan pembelajaran 

matematika yang terjadi di SMP N 1 Sambi ditemukan keragaman masalah 

sebagai berikut : (1) Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran tidak tampak. 

Para siswa jarang sekali mengajukan pertanyaan, walaupun guru berulang kali 

meminta agar siswa bertanya jika ada hal-hal yang belum paham, (2) 

Kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal matematika juga masih sedikit. Banyak ditemukan siswa yang malas 

mengerjakan soal-soal latihan, mengerjakan pekerjaan rumah dan biasanya 

siswa baru menulis setelah soal dikerjakan oleh guru, (3) Faktor guru yang 

kurang menarik dalam memberikan materi sehingga  membuat siswa menjadi 

bosan dengan pelajaran matematika. Sehingga ketika guru memberikan soal, 

siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. 

Dalam proses pembelajaran matematika keaktifan siswa dalam belajar 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran matematika. Siswa di harapakan benar-benar aktif dalam belajar 



 
 

 
 

matematika, sehingga akan berdampak pada ingatan siswa tentang materi 

pelajaran yang di ajarkan. Keterlibatan siswa dalam melakukan langkah-

langkah pembelajaran dapat mempertajam ingatan tentang materi pelajaran. 

Suatu konsep akan lebih mudah untuk di pahami dan di ingat apabila di 

sajikan melalui langkah dan prosedur yang menarik. 

 Selain kurangnya keaktifan dalam pembelajaran matematika guru 

seringkali kurang memperhatikan tingkat pemahaman siswa dalam mengikuti 

perubahan, langkah, tahap demi tahap dalam penyampaian materi pelajaran, 

dengan kata lain siswa hanya dibuat tercengang oleh guru dalam 

mempermainkan rumus yang begitu runtun dalam sebuah rangkaian pokok 

bahasan. Kondisi ini mungkin bagi guru suatu pekerjaan yang remeh jika 

sekedar menulis rumus yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai penuntun 

siswa dalam memahami materi dan menyelesaikan soal–soal. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran matematika, maka 

membuat para guru untuk terus berusaha menyusun dan menetapkan strategi 

pembelajaran yang paling efektif dan efisien untuk membantu peserta didik 

dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Hamzah Uno, 2007: 28). 

Penyajian bermacam-macam model pembelajaran dan aplikasinya dalam 

pengajaran matematika ialah agar siswa dan guru memiliki pengetahuan yang 

luas tentang model-model pembelajaran dan memiliki keterampilan untuk 

menerapkannya. Salah satu model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu 

model pembelajaran mean ends analysis dan tutor sebaya pada materi 



 
 

 
 

aritmatika sosial untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

keaktifan belajar siswa. 

Kegiatan pembelajaran dalam model pembelajaran mean ends analysis 

dan tutor sebaya lebih dipusatkan kepada siswa, siswa yang menjadi tutor 

harus mampu membantu siswa lain yang mengalami kesulitan belajar melalui 

langkah yang sistematis dalam menyelesaikan soal-soal mulai dari 

menganalisis, menemukan kata kunci, mengurai dengan rumus dan 

menyimpulkan hasilnya. Melalui model pembelajaran mean ends analysis dan 

tutor sebaya diharapkan ada peningkatan yang signifikan. Guru sebagai mitra 

peneliti sangat mendukung dalam upaya pencapaian kondisi tersebut. Dengan 

model pembelajaran mean ends analysis dan tutor sebaya dianggap dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan belajar siswa 

karena dengan model pembelajaran ini  siswa dapat menyerap informasi lebih 

cepat dan mudah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang 

sebenarnya. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, timbul beberapa permasalahan 

yang di identifikasikan sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan belajar siswa dalam proses 

pembelajaran belum nampak. 



 
 

 
 

2. Dalam proses belajar mengajar guru kurang memperhatikan apakah 

penggunaan model pembelajaran yang ia terapkan dapat diterima oleh 

kebanyakan siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

dibatasi hal–hal sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang digunakan untuk penelitian ini adalah mean 

ends analysis dan tutor sebaya. 

2. Pemecahan masalah dalam pembelajaran dibatasi dengan kemampuan 

siswa menganalisis soal dan menyelesaikan soal dengan langkah yang 

benar. 

3. Keaktifan belajar siswa dalam proses belajar mengajar dikhususkan pada 

keaktifan mengajukan pertanyaan, mengerjakan soal–soal ke depan kelas, 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, 

maka permasalah umum yang dicari jawabannya melalui penelitian ini 

dirumuskan : “ Apakah model pembelajaran  mean ends analysis dan tutor 

sebaya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan 

belajar siswa?”. 



 
 

 
 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah pertama untuk menentukan langkah 

dalam kegiatan penelitian. Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan yang diinginkan, maka tujuan dari penelitian adalah 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan belajar 

matematika pada materi aritmatika sosial melalui penggunaan model 

pembelajaran mean ends analysis dan tutor sebaya. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, 

adapun manfaatnya adalah : 

a. Memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

mean ends analysis dan tutor sebaya. 

b. Sebagai referensi bagi penelitian – penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga bermanfaat dari segi praktis, yaitu : 

a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran mean ends analysis dan tutor sebaya. 



 
 

 
 

b. Bagi guru, agar dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran 

khususnya bagi guru SMP dengan alternatif pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran mean ends analysis dan tutor sebaya. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam 

rangka perbaikan model pembelajaran matematika.  

d. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

mean ends analysis dan tutor sebaya. 

 

 


