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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya 

dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan  rohaninya  

ke arah kedewasaan (Ngalim Purwanto,2004 : 10). Pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri 

individu,terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam  meningkatkan 

kualitas manusia, hal ini berkaitan dengan pendidikan di sekolah. 

Pendidikan  matematika lebih menekankan  pada  pembelajaran yang 

cenderung pada ketercapaian target materi menurut Kurikulum atau 

menurut buku yang dipakai sebagai buku wajib, bukan pada pemahaman 

materi yang dipelajari.  

Pada umumnya kondisi belajar mengajar yang diciptakan dan 

disediakan guru untuk keperluan pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar masih rendah. Siswa diposisikan hanya sebagai pendengar 

ceramah guru dalam proses belajar mengajar, sehingga proses belajar 

mengajar cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. 

Sikap anak didik yang pasif tidak hanya pada mata pelajaran tertentu tetapi 

hampir terjadi pada semua mata pelajaran termasuk matematika. 
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Salah satu ciri kebermaknaan dalam proses belajar mengajar adalah 

adanya keterlibatan atau partisipasi siswa dalam  proses belajar mengajar. 

Partisipasi merupakan suatu sikap berperan serta, ikut serta, keterlibatan, 

atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, 

merencanakan, dan melakukan tindakan (Hartono,2002:7). Partisipasi 

dalam proses pembelajaran sangat penting, karena dengan adanya 

partisipasi siswa yang tinggi maka tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan akan tercapai, sehingga mengakibatkan prestasi belajar siswa 

juga akan meningkat. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kendal merupakan satu-satunya 

Madrasah Aliyah Negeri yang ada di kabupaten kendal ( tidak ada MAN II 

Kendal ). Letak madrasah ini di Jalan Raya Barat Kelurahan Bugangin 

Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal. Rendahnya partisipasi siswa 

juga dialami siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kendal. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan hanya 2 siswa 

(5,7%), menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal di depan kelas 

sebanyak 4 siswa (11,42%), dan membuat kesimpulan materi baik secara 

individu maupun kelompok sebanyak 0 (0%). 

Semua ini bukan semata-mata hanya kesalahan siswa tetapi dapat 

juga karena penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat dan 

dalam  proses pembelajaran dominasi guru sangat tinggi. Metode mengajar 

yang digunakan masih konvensional, dan  membuat siswa pasif sehingga 
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mempertebal rasa takut siswa. Di samping itu guru juga kurang 

memberikan tugas  kelompok. 

Melihat permasalahan tersebut, maka pembelajaran matematika di 

MAN Kendal  perlu diperbaiki guna meningkatkan partisipasi dan prestasi 

belajar siswa. Usaha ini dimulai dengan pembenahan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan guru, yaitu dengan menawarkan suatu strategi yang 

dapat meningkatkan partisipasi siswa, salah satunya yaitu dengan strategi 

group resume dengan pemberian tugas terstruktur. Teknik resume secara 

khusus menggambarkan sebuah prestasi, kecakapan, dan pencapaian 

individual. Sedangkan resume kelompok (group resume) merupakan cara 

yang menyenangkan untuk membantu siswa lebih mengenal atau 

melakukan kegiatan membangun tim dari sebuah kelompok yang para 

anggotanya telah mengenal satu sama lain (Hisyam Zaini, dkk, 2008 : 10). 

Tim ini akan bekerja sama dalam kelompok untuk membuat resume yang 

telah ditentukan oleh guru. 

Tugas terstruktur merupakan kegiatan yang tidak terjadwal tetapi 

direncanakan oleh tenaga pengajar yaitu membaca materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya dan pekerjaan rumah. Melalui strategi 

group resume dengan pemberian tugas terstruktur diharapkan ada 

peningkatan partisipasi siswa yang signifikan. Sehingga siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran sebagai usaha untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian melalui 

strategi group resume dengan pemberian tugas terstruktur pada siswa kelas 

XI IPA 3 MAN Kendal untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi 

belajar siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian dirumuskan menjadi dua yaitu : 

1. Adakah peningkatan partisipasi siswa selama proses pembelajaran 

pada siswa kelas XI IPA 3 MAN Kendal melalui strategi group 

resume dengan pemberian tugas terstruktur ? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar siswa dalam mengerjakan soal 

ulangan dengan benar dengan nilai lebih sama dengan KKM yaitu 65  

pada siswa kelas XI IPA 3 MAN Kendal melalui strategi group 

resume dengan pemberian tugas terstruktur ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

a. Untuk mendiskripsikan peningkatan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Untuk mendiskripsikan peningkatan prestasi belajar matematika 

dalam pembelajaran matematika. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mendiskripsikan peningkatan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi group resume dengan 
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pemberian tugas terstruktur pada siswa kelas XI IPA 3 di Madrasah 

Aliyah Negeri Kendal. 

b. Untuk mendiskripsikan peningkatan prestasi belajar matematika 

melalui strategi group resume dengan pemberian tugas terstruktur 

pada siswa kelas XI IPA 3 di Madrasah Aliyah Negeri Kendal. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang terkait dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat 

yang diharapkan antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis 

dapat memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika 

utamanya pada peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui strategi pembelajaran aktif group resume dengan 

pemberian tugas terstruktur. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan partisipasi siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian bagi guru, Sebagai masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran matematika, 

Sekaligus membantu guru dalam meningkatkan partisipasi dan 

prestasi belajar bagi siswa. 
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b. Bagi siswa, Siswa dapat terlibat atau berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya melalui strategi group resume disertai tugas terstruktur. 

c. Bagi sekolah, Memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

sistem pembelajaran matematika dan sebagai bentuk inovasi 

pembelajaran yang dapat diterapkan pada mata pelajaran 

matematika. 

d. Bagi peneliti, Peneliti dapat mengetahui penggunaan strategi 

pembelajaran yang tepat pada materi. 

E. Definisi Istilah 

1. Partisipasi siswa 

Partisipasi merupakan suatu sikap berperan serta, ikut serta, 

keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, 

menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindakan. 

Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur tercapainya 

partisipasi siswa dalam proses balajar mengajar yaitu: mengajukan 

pertanyaan kepada guru atau kelompok presentasi, menjawab 

pertanyaan atau mengerjakan soal di depan kelas, membuat 

kesimpulan dari materi baik secara mandiri atau kelompok. 

2. Prestasi belajar matematika 

Prestasi belajar matematika adalah perolehan nilai dari kegiatan 

pembelajaran matematika. Prestasi belajar matematika akan diukur 



7 
 

berdasarkan nilai hasil pengerjaan tugas mandiri dengan  nilai lebih 

dari sama dengan KKM yaitu 65. 

3. Strategi Group resume  

Resume kelompok (group resume) merupakan cara yang 

menyenangkan untuk membantu siswa lebih mengenal atau melakukan 

kegiatan membangun tim dari sebuah kelompok yang para anggotanya 

telah mengenal satu sama lain. Tim ini akan bekerja sama dalam 

kelompok untuk membuat resume yang telah ditentukan oleh guru. 

Langkah-langkah strategi group resume yaitu: 

a. Bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3-

6 anggota. 

b. Terangkan pada peserta didik bahwa kelas mereka itu dipenuhi 

oleh individu-individu yang penuh bakat dan pengalaman. 

c. Sarankan bahwa salah satu cara untuk dapat mengidentifikasi dan 

menunjukan kelebihan yang dimiliki kelas adalah dengan membuat 

resume kelompok,  

d. Bagikan kepada setiap kelompok kertas plano (kertas buram  atau 

kertas karton) dan spidol untuk menuliskan resume mereka.  

e.  Minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan resume 

mereka. 

4.  Tugas Terstruktur 

Tugas adalah suatu kewajiban yang diberikan seseorang pada 

orang lain untuk di selesaikan dalam waktu tertentu. Terstruktur 
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berasal dari kata struktur. Struktur berarti cara bagaimana sesuatu 

disusun, susunan, bangunan, kerangka. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud tugas terstruktur adalah tugas yang diberikan oleh guru pada 

siswa, yaitu membaca materi yang akan dibahas pada pertemuan 

berikutnya dan pekerjaan rumah. 

 


