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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusianya. Kualitas sumber daya manusia tergantung pada kualitas 

pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan 

masyarakat yang cerdas. Dengan belajar kita dapat memperoleh 

pendidikan. Karena belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan (Slameto, 2003 : 2). 

Pendidikan diharapkan dapat menjadikan individu dan kelompok 

masyarakat sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan 

kewajibannya disatu sisi, serta dapat  mempersiapkan individu untuk 

memasuki pasar tenaga kerja disisi lain. Hal ini sebagaimana dikehendaki 

dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional. Karena pendidikan merupakan suatu 

usaha yang sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan yang 

berlangsung disekolahan untuk mempersiapkan peserta didik agar 

memainkan peranannya secara tepat dalam berbagai lingkungan (Arif 

Rohman, 2009 : 18). Keberhasilan peserta didik mencapai suatu prestasi 
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yang baik pada pembelajaran matematika merupakan suatu tolak ukur, 

keberhasilan dalam suatu peningkatan kualitas pembelajaran matematika. 

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami perbaikan dan 

penyempurnaan yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau hasil 

pendidikan yang berkualitas. Berbagai usaha telah dilakukan dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar, namun tidaklah mudah untuk mencapai 

hasil secara maksimal karena banyak faktor yang berpengaruh dalam 

prestasi belajar itu sendiri. Perbaikan dan penyempunaan ini meliputi 

perbaikan dalam sistem pendidikan ataupun hal yang langsung dikaitkan 

dengan praktek pembelajaran. 

Matematika sendiri umumnya dirasakan oleh sebagian besar siswa 

sebagai mata pelajaran yang sulit, akibatnya prestasi belajar siswa kurang 

maksimal salah satu faktor penyebabnya adalah penyampaian materi yang 

kurang menarik sehingga siswa merasa bosan dan jenuh. Diperlukannya 

minat belajar di dalam pembelajaran matematika yang mana dapat 

mendorong siswa untuk cenderung senang dan perhatiannya tertuju dalam 

pembelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan yang dapat dicerminkan siswa dari prestasi belajarnya. Agar 

dapat  mencapai prestasi belajar yang tinggi maka, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa perlu diperhatikan oleh semua pihak. 

Kualitas pendidikan yang optimal membawa siswa untuk meningkatkan 

prestasi belajar yang lebih baik.  
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Pembelajaran matematika selama ini belum berhasil dalam 

meningkatkan minat belajar siswa, sehingga berdampak pada rendahnya 

prestasi belajar matematika. Hal serupa juga terjadi pada pembelajaram 

matematika di SMP Negeri 1 Teras. Berdasarkan hasil observasi 

ditemukan permasalahan sebagai berikut: 

1. Minat belajar siswa  masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari reaksi 

siswa pada saat menjelang bel istirahat atau pergantian pelajaran, mereka 

selalu meminta pelajaran segera diakhiri. Selain itu siswa juga kurang 

memperhatikan pelajaran dan kurang  aktif dalam kelas. 

2. Pada proses pembelajaran banyak ditemukan siswa yang belum siap 

menerima pelajaran dan bermalas-malasan. Mereka tidak mengetahui 

materi apa yang akan dipelajari. Selain itu banyak ditemukan siswa yang 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) ataupun tugas lainnya yang 

diberikan guru. 

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika perlu diperbarui guna meningkatkan minat belajar siswa yang 

akhirnya berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa.  

Slameto (2003 : 180), menjelaskan  minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minat. Sedangkan menurut Muhhibin 

Syah (2004 : 136), minat (interes) berarti kecenderungan atau kegairahan 
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yang tinggi atau keingginan yang besar terhadap sesuatu. Dalam proses 

belajar akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat, karena 

minat merupakan alat utama yang dapat membangkitkan semangat belajar 

peserta didik dalam rentang waktu tertentu. 

Slameto (1995 : 180), menjelaskan bahwa minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 

tidak sesuai dengan minat siswa. Siswa tidak akan belajar dengan sebaik – 

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Mereka segan untuk belajar, 

dan tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang 

menarik minat siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat 

menambah kegiatan belajarnya. Jika terdapat siswa yang kurang berminat 

dalam belajar, maka dapat diusahakan agar siswa tersebut mempunyai 

minat yang lebih besar dengan cara menjelaskan hal – hal yang menarik 

dan berguna bagi kehidupan serta kaitannya dengan bahan pelajaran yang 

dipelajarinya.  

 Oleh karena itu guru perlu membangkitkan minat peserta didik 

agar pelajaran yang diberikan mudah diterima oleh peserta didik. Misalnya 

memberikan informasi pada peserta didik mengenai hubungan antara 

materi pelajaran yang diajarkan dengan  materi pelajaran yang lalu, dengan 

menguraikan kegunaannya bagi siswa dimasa yang akan datang (Slameto, 

2003 : 181). Menurut Syaiful Sagala (2003 : 52), pembelajaran perlu 

memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi 

penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang menarik minat dan 
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dibutuhkan anak, tentu akan menarik perhatiannya. Dengan demikian, 

mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

menanamkan minat perlu dibangun suatu perasaan senang, suka pada diri 

pribadi siswa. Sehingga siswa timbul juga rasa perhatiaannya terhadap 

bahan ajar sebagai sesuatu yang memiliki arti penting untuk dipelajari, 

maka timbullah minat untuk belajar. 

Namun, saat ini ada beberapa hal yang jelas terlihat di masyarakat 

bahwa faktor – faktor penghambat meningkatnya minat belajar siswa 

sangat berpengaruh terhadap potensi siswa saat ini. Dalam mengajarkan 

matematika kita sebagai calon guru harus berusaha agar siswa itu lebih 

mengerti dan mengikuti pelajaran matematika dengan gembira sehingga 

siswa memiliki minat yang besar dalam proses belajar matematika. Salah 

satunya dengan menggunakan lembar kerja, diperlukannya lembar kerja 

dalam pembelajaran matematika sebagai alat untuk menarik minat siswa 

dalam pembelajaran matematika.  

Lembar kerja adalah kertas yang berisikan tugas-tugas atau rencana 

kerja atau langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Dengan lembar 

kerja siswa diharapkan memiliki minat yang tinggi dalam pembelajaran 

matematika sehingga dapat menyerap dan mengingat lebih lama terhadap 

apa yang dipelajarinya. Adapun fungsi lembar kerja adalah sebagai 

berikut: 
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1. Alat komunikasi antara guru dan murid. 

2. Tempat mencatat semua informasi yang berhasil dikumpulkan melalui     

pengamatan 

3. Penuntun dan pembimbing bagi murid untuk mencapai informasi atau 

petunjuk bagi murid untuk merencanakan atau melaksanakan kegiatan 

belajar. 

4. Catatan murid bila lembar kerja itu berisikan tentang informasi yang 

benar. 

5. Alat untuk mencapai tujuan yang benar karena lembar kerja memuat 

hal-hal yang perlu diketahui murid dan pertanyaan-pertanyaan atau 

masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh murid. 

Untuk melaksanakan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan lembar kerja agar meningkatkan minat belajar siswa, maka 

perlu adanya kerja sama antara guru matematika dan penelitian yaitu 

melalui Penelitian Tindakan Kelas. Proses Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini akan memberikan kesempatan kepada peneliti dan guru 

matematika untuk mengidentifikasikan masalah - masalah pembelajaran 

disekolahan, sehingga dapat dikaji, ditinjau, ditingkatkan dan dituntaskan. 

Dengan demikian proses belajar matematika disekolahan yang 

menggunakan lembar kerja diharapkan dapat meningkatkan minat belajar 

siswa dan dapat menyalurkan prestasi belajar matematika. 

Pada umumnya guru menyadari bahwa matematika sering 

dipandang sebagai mata pelajaran yang kurang diminati, banyak ditakuti 
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dan membosankan oleh sebagian besar siswa. Kesulitan yang dihadapi 

dalam penyampaian matematika adalah anggapan bahwa matematika 

adalah momok dari segala macam pelajaran. Sehingga menjadikan 

matematika menjadi pelajaran yang membosankan dan siswa belum 

memahami keunikan matematika.  

Hal ini dapat dilihat dari prestai belajar yang dicapai siswa kurang 

memuaskan. Dalam proses belajar mengajar terdapat beberapa kelemahan 

yang mempengaruhi belajar siswa antara lain:  

(a) Siswa kurang senang terhadap pembelajaran matematika. 

(b) Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru setiap pembelajaran. 

(c) Siswa tidak mempunyai kemauan dan minat dalam pembelajaran   

matematika.  

(d) Kosentrasi siswa kurang terfokus pada pembelajaran matematika. 

(e) Kurangnya kesadaran siswa dalam pembelajaran matematika. 

Permasalahan - permasalahan diatas perlu kita perbaiki guna 

meningkatkan pemahaman minat dan prestasi belajar siswa. Upaya untuk 

mengatasi kesulitan belajar matematika dan meningkatkan mutu 

pendidikan serta prestasi belajar telah banyak dilakukan, diantaranya 

adalah dengan cara menerapkan berbagai metode pembelajaran yang telah 

dipaparkan oleh para pakar pendidikan. Metode mengajar adalah cara 

yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan satuan atau unit materi 

pelajaran dengan satuan pemusatan pada keseluruhan proses atau situasi 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya pemilihan dan 
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penentuan metode pengajaran adalah agar guru mengetahui kelebihan dan 

kelemahan metode pengajaran ( Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 

1996 : 88 ) 

Pemahaman sendiri dapat diukur dari minat, keaktifan siswa dan 

nilai yang diperoleh siswa. Oleh karena itu guru mampu menawarkan 

strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih efektif yang 

dapat mengembangkan pemahaman siswa dalam pembelajaran serta 

diimbangi dengan guru menguasai strategi atau metode tersebut. Salah 

satunya dengan strategi pembelajaran Collaborative  Learning. 

Adi W. Gunawan, (2004 : 198) menjelaskan bahwa proses belajar 

secara kolaboratif atau collaborative learning bukan hanya sekedar 

bekerja sama dalam suatu kelompok, tetapi penekanannya lebih pada suatu 

proses pembelajarannya yang melibatkan proses secara utuh dan adil di 

dalam kelas. Sehingga dalam proses pembelajaran siswa dapat memahami 

matematika yang diajarkan dan dapat melatih siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran serta dapat menarik minat siswa dalam 

pembelajaran matematika. Siswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan 

guru atau teman sebayanya dan menginformasikan ide yang dimiliki bila 

menemukan suatu permasalahan yang tercipta saat pembelajaran. 

Dengan strategi pembelajaran collaborative learning ini banyak 

keuntungan (keunggulan) yang bisa didapat oleh siswa didalam 

pembelajarannya, antara lain : 
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1.   Melatih rasa peduli , perhatian dan kerelaan untuk berbagi 

2.   Meningkatkan rasa penghargaan terhadap orng lain 

3.   Melatih kecerdasan emosional 

4. Mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan   

pribadi 

5.   Mengasah kecerdasan interpersoneal. 

6.   Melatih kemampuan bekerja sama, team work. 

7.   Melatih kemampuan mendengarkan pendapat orang lain 

8.   Manajemen konflik 

9.   Kemampuan komunikasi 

10. Murid tidak malu bertanya kepada teman sendiri 

11. Kecepatan dan hasil belajar meningkat pesat 

12. Peningkatan daya ingat terhadap materi yang dipelajari 

13. Meningkatkan motivasi dan suasana belajar ( Adi W. Gunawan, 2004 : 

203-204). 

Dengan strategi pembelajaran Collaborative Learning ini 

diharapkan mampu meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika, 

guru sebagai fasilitator menciptakan belajar sebagai kebutuhan. 

 

 

 

 

 



10 
 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam     

penyampaian mata pelajaran yang mungkin mempengaruhi minat 

belajar siswa. 

    2. Kurangnya penerapan  pembelajaran matematika dengan menggunakan 

lembar   kerja. 

 3. Masih rendahnya minat belajar siswa pada bidang studi matematika. 

 

  C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifisikasi masalah, pembatasan masalah 

diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif dan terarah. Adapun hal – hal 

yang membatasi penelitian ini adalah 

1. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran matematika adalah strategi 

pembelajaran collaborative learning dengan proses pembelajaran 

dalam bentuk kecil yang terdiri dari 3,4 dan maksimal 5 siswa. 

2. Minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada 

perasaan senang, perhatian, kosentrasi, kesadaran dan kemauan dalam 

mempelajari materi. 

3. Sistem pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah 

sistem pengajaran dengan menggunakan lembar kerja melalui strategi 

pembelajaran collaborative learning 
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D. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai 

permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sehingga pemecahan 

masalah dapat memberikan kemudahan dalam pemecahan masalah. Pokok 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah ”Apakah 

dengan strategi pembelajaran collaborative learning melalui lembar kerja  

dapat meningkatkan minat belajar siswa?” 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika melalui  strategi collaborative learning 

dengan  lembar kerja. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian harus selalu memberikan manfaat. 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini ada 2 macam yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya kepada 

pembelajaran matematika utamanya pada peningkatan minat belajar siswa 

melalui strategi collaborative learning dengan lembar kerja 
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Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran disekolahan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis sering dikaitkan dengan masalah yang bersifat 

praktis. Penelitian ini memberikan sumbangan kepada guru matematika 

disekolahan dalam usaha meningkatkan minat belajar siswa serta sebagai 

bahan pertimbangan bagi guru agar guru lebih baik dalam memilih strategi 

atau metode pembelajaran 

 


