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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai cabang ilmu pengetahuan, matematika memegang peranan 

yang penting dalam kehidupan manusia. Matematika mampu menjawab 

semua kebutuhan yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan mempelajari matematika, yang merupakan basic of science akan 

lebih mempermudah dalam mengembangkan dan menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mengingat begitu pentingnya peranan 

matematika, maka segenap pelaksana pendidikan yang terkait diharapkan 

berusaha mengkaji dan mengembangkan model pembelajaran matematika 

yang lebih baik. Hal ini merupakan salah satu upaya agar penguasaan 

matematika oleh peserta didik dapat optimal. 

Matematika sebagai salah satu sarana berfikir ilmiah sangat 

diperlukan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berfikir logis, 

sistematis, dan kritis dalam diri peserta didik. Matematika memegang 

peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dengan bantuan matematika, ilmu pengetahuan dan teknologi 

akan maju lebih pesat. Demikian pula matematika merupakan pengetahuan 

dasar yang diperlukan oleh siswa untuk menunjang keberhasilan belajarnya 

dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena itulah, kemampuan 

siswa dalam menguasai matematika perlu ditingkatkan sehingga siswa 
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memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi masa depan dan juga 

diharapkan dapat memberikan andil untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah-sekolah dengan frekuensi jam pelajaran yang lebih banyak 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Namun demikian banyak 

yang menganggap bahwa pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang 

sangat sulit, menakutkan, dan kurang diminati, bahkan sebisa mungkin 

dihindari oleh sebagian besar siswa. Secara ilmiah tidak ada anak yang ingin 

belajar matematika sebelum ia sendiri tahu bahwa matematika itu ada, yang 

diinginkan anak adalah memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

disekitarnya dalam keadaan yang sebenarnya. 

Setiap siswa perlu memiliki penguasaan matematika pada tingkat 

tertentu yang merupakan penguasaan kecakapan matematika untuk dapat 

memahami dunia dan berhasil dalam karirnya. Kecakapan matematika yang 

ditumbuhkan pada siswa merupakan sumbangan pelajaran matematika kepada 

pencapaian kecakapan hidup. 

Dalam proses pembelajaran matematika keaktifan siswa dalam belajar 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran matematika. Siswa diharapakan benar-benar aktif dalam belajar 

matematika, sehingga akan berdampak pada ingatan siswa tentang materi 

pelajaran yang diajarkan. Keterlibatan siswa dalam melakukan langkah-

langkah pembelajaran dapat mempertajam ingatan tentang materi pelajaran. 

Hal ini tidak akan mudah dipenuhi oleh siswa jika tidak ditunjang 
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kemampuan guru dalam mengajar maupun sumber belajar dan media 

pembelajaran. Suatu konsep akan lebih mudah untuk di pahami dan di ingat 

apabila di sajikan melalui langkah dan prosedur yang menarik. 

Pandangan siswa tentang mata pelajaran matematika sebagai hal yang 

menakutkan masih banyak ditemukan. Pandangan seperti ini mengakibatkan 

siswa kurang aktif sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan. Sehingga  

pada akhirnya siswa cenderung untuk mengambil jalan pintas dengan 

menyontek dan ini menimbulkan kebiasaan yang pada akhirnya merusak 

moral siswa. 

Siswa yang merasakan matematika sebagai momok ini mungkin 

disebabkan oleh berbagai hal, seperti penyampaian materi dari guru yang 

kurang menarik, di samping pengelolaan kelas yang kurang terprogram yang 

menjadikan siswa tidak konsentrasi dalam menerima pelajaran. Namun dari 

pengamatan secara langsung kepada siswa, penelitian ini juga menyimpulkan 

bahwa hal ini juga disebabkan karena strategi belajar mengajar yang 

diterapkan oleh guru masih mengikuti metode lama atau dengan kata lain 

masih salah sehingga mengakibatkan turunnya keaktifan belajar siswa dan 

berujung pada menurunnya prestasi belajar siswa. 

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 
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simbol-simbol matematika dengan penekanan pada pemberian informasi dan 

latihan penerapan algoritma. Guru bergantung pada metode ceramah, siswa 

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

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, pembelajaran yang terjadi 

di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta setelah peneliti melakukan observasi 

pendahuluan ditemukan permasalahan antara lain: 1) guru masih dominan 

dalam pembelajaran, 2) kurangnya media pembelajaran yang mendukung 

terlaksananya proses pembelajaran, 3) kurangnya keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, 4) siswa kurang aktif membuat catatan dan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru (55,8%), 5) siswa kurang berani 

untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas meskipun guru sudah 

memberikan kesempatan (17,6%), 6) banyak siswa yang masih malas atau 

tidak mengerjakan tugas rumah (47,1%). Hal ini menggambarkan bahwa 

keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih sangat rendah. 

Untuk mengatasi masalah tersebut berkelanjutan maka perlu dicarikan 

formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan adanya perubahan 

metode pembelajaran yang digunakan. Sebagai alternatif metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa adalah 

metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer dengan media 

powerpoint. 
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Metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer sangat 

tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara 

individual. Metode  ini memberi kesempatan kepada siswa atau mahasiswa 

untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Melalui metode ini mau 

tidak mau, semua siswa atau mahasiswa ikut serta dalam pembelajaran secara 

aktif. Metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer  dengan 

media powerpoint diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di 

kelas. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang 

akan dirumuskan adalah “Adakah peningkatan keaktifan belajar matematika 

setelah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran Giving 

Questions and Getting Answer dengan media powerpoint?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keaktifan belajar 

matematika siswa melalui metode pembelajaran Giving Questions and 

Getting Answer dengan media powerpoint. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan 

keaktifan belajar siswa melalui metode pembelajaran Giving Questions 

and Getting Answer dengan media powerpoint. Hal tersebut dianggap 

penting dan perannya cukup besar dalam hal meningkatkan pemahaman 

dan prestasi dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu guru dapat 

menerapkan pada pembelajaran matematika. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan keaktifan belajar matematika. 

2) Menarik perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Mendorong siswa berperan aktif dalam mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya dalam menyelesaikan soal-soal matematika 

dengan baik. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai alat bantu memperjelas konsep-konsep dalam matematika. 

2) Membantu dalam mengembangkan metode pembelajaran yang 

tepat dalam mengajarkan matematika. 

3) Menambah variasi dalam penyampaian materi. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran matematika. 
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d. Bagi Penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran 

Giving Questions and Getting Answer dengan media powerpoint. 


