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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan 

yang sangat pesat sehingga menuntut adanya sumber daya manusia  yang 

berkualitas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dapat timbul karena 

perkembangan tersebut. Peningkatan sumber daya manusia juga merupakan 

salah satu syarat untuk mencapai tujuan pembangunan dan kemajuan bangsa 

dan negara. Salah satu wahana untuk meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Dengan melalui pendidikan yang 

baik maka akan tercipta tunas–tunas muda bangsa yang berkepribadian, cerdas 

dan mandiri.  

Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran harus selalu diupayakan 

dan dilaksanakan dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui 

peningkatan kualitas pembelajaran maka peserta didik akan semakin 

termotivasi untuk belajar, semakin bertambah pengetahuan dan 

ketrampilannya, serta semakin mantap pemahamannya terhadap materi yang 

dikuasai. 

Kata pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan dalam 

kemampuan sikap atau pelatihan. Perubahan kemampuan yang hanya 

berlangsung sekejap dan kemudian kembali keperilaku semula menunjukan 

belum terjadi peristiwa pembelajaran, walaupun telah terjadi proses 

pengajaran. Untuk dapat menciptakan proses pembelajaran  yang efektif maka 
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tenaga–tenaga pendidik terutama guru dituntut untuk menerapkan srategi 

pembelajaran yang efektif. Dalam pembelajaran yang efektif guru diharapkan 

mampu menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan dan 

bermakna. Sehingga peserta didik termotivasi untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan dikelas terutama dalam pembelajaran 

matematika. 

Matematika merupakan salah mata pelajaran yang diajarkan dari dulu 

hingga sekarang disemua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan 

prasekolah hingga ke perguruan tinggi. Matematika merupakan salah satu 

ilmu pengetahuan yang menduduki peranan penting didalam pendidikan. 

Namun kenyataannya banyak peserta didik yang menganggap matematika 

sulit dan menakutkan sehingga banyak peserta didik yang tidak tertarik untuk 

mempelajari matematika. Tingkat keberhasilan belajar peserta didik didalam 

matematika juga masih belum memuaskan. 

Keberhasilan belajar  matematika peserta didik yang satu dengan yang 

lain berbeda–beda. Berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar dipengaruhi  

oleh dua faktor yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari diri siswa) dan 

faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri siswa). Kemandirian siswa 

dalam belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan siswa yang berasal dari dalam diri siswa (faktor internal). 

Dalam pembelajaran matematika sifat mandiri pada diri siswa masih 

cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain sikap 

siswa dalam mengerjakan soal–soal latihan yang diberikan oleh guru  masih 

tergantung dengan orang lain, tingkat kemandirian siswa dalam menjawab 
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pertayaan guru secara lesan masih rendah, kemandirian dalam mengerjakan 

soal-soal latihan yang diberikan guru didepan kelas belum terlihat, selain itu 

tingkat keberanian siswa untuk menyampaikan kembali materi yang telah 

disampaikan oleh guru belum telihat. 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan maka para 

guru harus terus berusaha untuk menyusun dan menerapkan berbagai metode 

yang bervariasi. Penggunaan metode Guided Note Taking dan Course Review 

Horey pada pembelajaran matematika supaya dapat lebih meningkatkan 

perhatian peserta didik dalam mengikuti dan menerima pembelajaran 

matematika. Disisi lain siswa akan lebih memberikan apresiasi yang lebih 

pada pembelajaran matematika dan tingkat pemahamannya juga akan menjadi 

lebih baik. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

Di SMA Negeri 1 Nguter, kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

secara mandiri masih cenderung rendah. Rendahnya kemandirian siswa dalam 

mengerjakan soal ini terjadi karena kurangnya pemahaman siswa didalam 

menerima materi pada pelajaran matematika, penyebab utama rendahnya 

tingkat pemahaman siswa dikarenakan oleh kurangnya perhatian siswa pada 

saat proses pembelajaran matematika berlangsung. Kurangnya perhatian siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran matematika terjadi dikarenakan oleh 

kurangnya variasi strategi pembelajaran yang tepat. Selama ini yang terjadi 

proses pembelajaran hanya menggunakan metode konvensional yaitu metode 

ceramah saja sehingga ada rasa bosan pada diri siswa pada saat proses 

pembelajaran matematika berlangsung. Kekurangan siswa dalam SMA ini 
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perlu diatasi dengan adanya perubahan strategi pembelajaran yang digunakan 

guru yaitu strategi Guided Note Taking dan Course Review Horey. 

Metode Guided Note Taking adalah metode catatan terbimbing dimana 

guru menyempaikan materi pembelajaran melalui handout, dimana handout 

yang diberikan kepada siswa bagian-bagian yang dianggap penting dikosongi 

dan siswa diharap untuk melengkapi handuot yang diberikan. Course Review 

Horey adalah metode pembelajaran aktif dimana soal yang telah dikerjakan 

siswa langsung dibahas secara bersama-sama. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan metode Guided Note Taking dan Course 

Review Horey yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal secara mandiri pada pambelajaran matematika. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan yang dapat 

diddentifikasi sebagai berikut: 

1. Keberhasilan pembelajaran matematika tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan guru serta tujuan pembelajaran melainkan kemandirian siswa 

juga mempengaruhi keberhasilan belajar matematika. 

2. Kemandirian siswa dalam proses belajar mengajar masih belum tampak. 

Contohnya didalam mengerjakan soal latihan yang diberikan  oleh guru 

siswa masih bergantung pada orang lain, siswa kurang berani mengerjakan 

soal didepan kelas, siswa tidak berani menjawab pertanyaan-pertanyaan 

guru secara lesan dan mandiri, selain itu siswa tidak mampu dan berani 

untuk menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan guru. 
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C. Pembatasan Masalah 

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

dalam maka dibutuhkan pembatasan masalah. Dalam hal ini permasalahan 

difokuskan pada kurangnya kemandirian siswa dalam proses belajar mengajar. 

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Guided Note Taking 

dan Course Review Horey. Metode Guided Note taking adalah metode 

catatan terbimbing, dimana guru menyampaikan materi dipandu dengan 

handout, dimana handout yang diberikan kepada siswa bagian-bagian yang 

penting dikosongi dan siswa diminta untuk melengkapinya, sedangkan 

metode Course Review Horey adalah metode pembelajaran aktif dimana 

pada saat siswa selesai mengerjakan satu soal langsung dibahas bersam-

sama. 

2. Kemandirian siswa dalam hal ini dikhususkan pada kemampuan siswa 

dalam mengerjakan soal secara mandiri di kelas X3 semester II SMA 

Negeri 1 Nguter tahun ajaran 2009/2010. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, 

maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“ Adakah peningkatan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal secara 

mandiri pada pembelajaran matematika melalui metode Guided Note Taking 

dan Course Review Horey di kelas X3 semester II SMA Negeri 1 Nguter tahun 

ajaran 2009/2010 ? ” 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal secara mandiri 

melalui metode Guided Note Taking dan Course Review Horey dalam 

pembelajaran matematika. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam meningkatkan 

kemampuan siswa mengerjakan soal secara mandiri pada pembelajaran 

matematika melalui metode Guided Note Taking dan Course Review 

Horey 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan solusi nyata berupa langkah–langkah 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal secara 

mandiri pada pembelajaran matematika melalui metode Guided Note 

Taking dan Course Review Horey. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk guru, siswa, sekolah dan penulis. 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat berguna mambantu 

meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan soal secara mandiri 

dalam pembelajaran matematika. 
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b. Bagi guru, penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan mengenal motode pembelajaran dalam 

rangka meningkatkan kemandirian belajar matematika. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam rangka perbaikan pembelajaran matematika. 

d. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan proses pembelajaran matematika dengan melalui metode 

Guided Note Taking dan Course Review Horey. 

 


