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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dari tahun ke tahun berkembang semakin meningkat 

sesuai dengan tuntutan zaman. Pembaharuan pendidikan perlu adanya untuk 

mendorong manusia agar termotivasi meningkatkan mutu pendidikan yang 

lebih baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan antara lain peningkatan mutu 

pendidik dan peserta didik, peningkatan sarana dan prasarana serta perubahan 

dan perbaikan kurikulum. 

Sebagai suatu lembaga pendidikan, sekolah idealnya mampu 

melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. Dengan kata lain 

sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu berperan sebagai proses 

edukasi (proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan mendidik dan 

mengajar), proses sosialisasi (proses bermasyarakat terutama bagi para 

siswa), dan wadah proses transformasi (proses perubahan tingkah laku kearah 

yang lebih baik atau lebih maju (Enco Mulyasa, 2003:73) 

Matematika merupakan ilmu yang mendidik manusia untuk berpikir 

logis, teoritis, rasional, dan percaya diri sehingga matematika merupakan 

dasar dari ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu matematika harus 

dikuasai oleh segenap warga negara sebagai sarana untuk memecahkan 

masalah sehari-hari, sehingga mereka mampu bertahan dalam era globalisasi 
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yang berteknologi maju di saat sekarang maupun yang akan datang 

(Abdurrahman, 2003:253). 

Matematika sering dipandang sebagai mata pelajaran yang sulit dan 

tidak menarik bagi siswa, apalagi kebanyakan guru memberikan rumus sering 

kali siswa dituntut untuk menghafalnya sehingga siswa kurang menikmati dan 

dihindari oleh sebagian besar siswa. Pembelajaran matematika diberikan 

secara klasikal melalui metode ceramah tanpa melihat kemungkinan 

penerapan model pembelajaran lain yang sesuai dengan materi dan kondisi 

siswa, bahan dan alat peraga yang tersedia. Siswa seharusnya sadar bahwa 

kemampuan berpikir secara logis, rasional, cermat dan efisien yang menjadi 

ciri utama matematika. Ketidaksenangan terhadap matematika tersebut pada 

akhirnya menyebabkan kurangnya motivasi belajar terhadap matematika dan  

kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sehingga berakibat 

pada rendahnya hasil prestasi belajar matematika. 

Dalam proses belajar mengajar motivasi sangat besar peranannya 

terhadap prestasi belajar. Dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan minat 

belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar. Siswa yang memiliki 

motivasi yang kuat akan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Sehingga boleh jadi siswa yang memiliki intelegensi yang 

cukup tinggi menjadi gagal karena kekurangan motivasi, sebab hasil belajar 

itu akan optimal bila terdapat motivasi yang tepat. Oleh sebab itu bila siswa 

mengalami kegagalan dalam belajar, hal ini bukan semata-mata karena 
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kesalahan siswa, tetapi mungkin saja guru tidak berhasil membangkitkan 

motivasi siswa. 

Menurut Gage dan Rerliner (Dimyati dan Mudjiono, 2006:42) 

motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas 

seseorang. Rendahnya motivasi membuat siswa  malas belajar bahkan acuh 

terhadap pelajaran matematika sehingga tidak heran selama ini prestasi 

belajar matematika siswa masih rendah dan dibawah rata - rata. Rendahnya 

motivasi belajar mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Faktor yang 

menyebabkan rendahnya motivasi yaitu faktor pembelajaran yang terpusat 

pada guru sehingga mengakibatkan rendahnya keinginan siswa untuk belajar 

serta faktor dalam diri siswa yang tidak menyukai matematika karena dirasa 

sulit dan membosankan sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi  belajar 

matematika. 

Dalam proses pembelajaran matematika, keaktifan siswa dalam 

belajar merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran matematika. Siswa di harapkan 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. 

Siswa dikatakan belajar aktif jika ada mobilitas, misalnya nampak dari 

interaksi yang terjadi antara guru dan siswa, antara siswa itu sendiri. 
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Komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah dari guru ke siswa tetapi 

banyak arah (Nana Sudjana, 2005 : 13) 

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran 

matematika dapat diukur dengan keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar termasuk 

beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Salah satu 

kegiatan pembelajaran yang menekankan berbagai kegiatan tindakan adalah 

menggunakan pendekatan maupun strategi tertentu dalam pembelajaran, 

karena suatu pendekatan atau strategi dalam pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan cara yang teratur dan terpikir secara sempurna untuk mencapai 

tujuan pengajaran. 

Dalam kenyataannya motivasi dan keaktifan siswa masih rendah. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, setelah peneliti melakukan observasi 

pembelajaran matematika yang terjadi di kelas VIII B SMP Negeri 2 

Karanganom ditemukan permasalahan antara lain : 1) siswa kurang 

termotivasi dalam mengikuti proses belajar mengajar, akar penyebab 

permasalahan ini adalah guru sebagai fasilitator kurang memotivasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran matematika 2) siswa mempunyai rasa tidak 

senang dan jenuh terhadap matematika, akar penyebabnya adalah guru 

sebagai fasilitator kurang memberikan variasi pengajaran dalam 

menyampaikan materi 3) siswa kurang aktif  dalam pembelajaran 

matematika, akar penyebabnya adalah guru sebagai fasilitator  kurang 

melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa cenderung 
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hanya mendengarkan penjelasan dari guru 4) keaktifan siswa dalam bertanya 

masih kurang 5) keberanian siswa untuk mengerjakan soal didepan kelas 

masih kurang. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut berkelanjutan maka perlu 

dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan 

motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Para guru 

terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai model pembelajaran dan 

strategi pembelajaran yang mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran 

dan meningkatkan keaktifan siswa dalam melakukan pembelajaran 

matematika yang bervariasi agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar 

matematika. Salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran 

Generative learning melalui strategi pembelajaran aktif tipe Guided Teaching 

Generative learning atau model pembelajaran generatif adalah model 

pembelajaran yang menekankan kegiatannya pada kemampuan masing-

masing siswa, sehingga siswa dapat menggali potensi dirinya dan 

mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan pengetahuan 

baru. Dalam generative learning dipusatkan pada cara persoalan dengan 

langkah penyelesaian yang sistematis menurut Osborno dan Wittrock dalam 

Wiwik (2010 : 11) yaitu :1) siswa mengungkap pemahaman dan pengalaman 

mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang ditulis 

oleh guru, 2) siswa mengomentari pendapat teman sekelas dan 

membandingkannya dengan pendapat sendiri, 3) siswa diberikan beberapa 

persoalan dengan konteks sama dengan yang diterangkan oleh guru dan 
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menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang 

diusulkan  guru, 4) siswa diberikan berbagai persoalan dengan konteks yang 

berbeda, sehingga peserta didik dapat menerangkan pengetahuan lama 

mereka pada situasi dan kondisi yang baru, 5) siswa dan guru menilai kembali 

kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan dengan suatu diskusi. 

Model strategi pembelajaran Guided Teaching merupakan strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dalam pelajaran matematika. Guided Teaching dapat menjadi alternatif 

dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga kegiatan 

pembelajaran yang umumnya monoton dan menjenuhkan beralih menjadi 

pembelajaran yang menyenangkan. Guided Teaching merupakan salah satu 

solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dengan strategi 

Guided Teaching siswa dituntut aktif dan menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru dengan membentuk kelompok kecil. Apabila 

menghadapi kesulitan, siswa dapat mendiskusikan terlebih dahulu degan 

siswa yang lain atau menanyakan kepada guru. Strategi Guided Teaching 

dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar. 

Dengan demikian proses pembelajaran matematika yang menerapkan 

metode Generative learning melalui strategi Guided Teaching diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa. 

 



7 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan motivasi belajar matematika siswa  kelas VIII B di 

SMP Negeri 2 Karanganom tahun ajaran 2010/2011 selama proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Generative 

learning melalui strategi Guided Teaching ? 

2. Adakah peningkatan keaktifan belajar matematika siswa  kelas VIII B di 

SMP Negeri 2 Karanganom tahun ajaran 2010/2011 selama proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Generative 

learning melalui strategi Guided Teaching ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa 

dengan penerapan metode pembelajaran Generative Learning melalui 

strategi pembelajaran aktif tipe Guided Teaching di kelas VIII B SMP 

Negeri 2 Karanganom tahun ajaran 2010/2011. 

2. Untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar siswa 

dengan penerapan metode pembelajaran Generative Learning melalui 

strategi pembelajaran aktif tipe Guided Teaching di kelas VIII B SMP 

Negeri 2 Karanganom tahun ajaran 2010/2011. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan kepada pembelajaran matematika bahwa penerapan metode 

Generative Learning melalui strategi Guided Teaching dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan dapat 

memberikan informasi tentang pentingnya motivasi dan keaktifan 

belajar dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai masukan dan dasar pemikiran guru 

dan calon guru untuk dapat memilih metode pembelajaran dan strategi 

pembelajaran yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka 

perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah khususnya 

pembelajaran matematika. 

d. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

pertimbangan pengembangan penelitian yang sejenis. 

 

E. Definisi Operasional Istilah 

1. Generative Learning 
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          Generative Learning merupakan suatu model pembelajaran yang 

menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan 

menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. 

Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam 

menjawab persoalan atau gejala yang terkait. Apabila pengetahuan baru itu 

berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi, maka pengetahuan baru 

itu akan disimpan dalam memori jangka panjang, menurut Osborno dan 

Wittrock (Wiwik, 2010 : 11) 

2. Guided Teaching 

         Guided Teaching merupakan suatu strategi pembelajaran aktif yang 

memungkinkan untuk mempelajari apa yang telah diketahui dan dipahami 

para peserta didik sebelum membuat poin-poin pengajaran. Dalam teknik 

ini, guru menanyakan satu atau lebih pertanyaan untuk membuka 

pengetahuan mata pelajaran atau mendapatkan hipotesis atau kesimpulan 

dan kemudian memilahnya dalam kategori – kategori. (Mel Silberman, 

2007:116)  

3. Motivasi Belajar Siswa 

         Motivasi adalah suatu perubahan yang berciri timbulnya suatu 

perasaaan yang didahului oleh reaksi-reaksi yang ingin mencapai tujuan. 

Pengertian tersebut mengandung dua unsur : 

a. Dorongan adalah unsur penting dalam proses motivasi 

b. Kebutuhan adalah kemampuan yang memerlukan motivasi tertentu. 
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 Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi 

psikologis yang merupakan kekuatan untuk mendorong seseorang 

melakuakan suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memperoleh 

hasil yang diinginkan atau yang diciptakan. Dalam proses belajar motivasi 

merupakan hal yang penting karena dengan adanya motivasi belajar pada 

siswa berarti ada dorongan untuk belajar. 

4. Keaktifan Belajar. 

         Keaktifan adalah giat, rajin, selalu berusaha bekerja dengan 

sungguh-sungguh bahwa pada waktu guru mengajar ia harus 

mengusahakan agar muridnya aktif jasmani maupun rohani. Pada 

penelitian ini yang di maksud keaktifan belajar adalah keaktifan siswa 

dalam bertanya, mengemukakan pendapat, mengerjakan soal dan 

mengerjakan soal di depan kelas 


