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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

dalam pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia dalam 

menghadapi kemajuan zaman. Pada era globalisasi ini semua bidang 

diusahakan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, tak terkecuali 

bidang pendidikan khususnya pendidikan matematika. Perkembangan zaman 

yang terus melaju pesat mau tak mau akan memerlukan generasi manusia 

yang berkualitas, manusia berkualitas adalah manusia yang bisa bersaing di 

dalam arti yang baik (Tilaar, 2000: 15) dengan membentuk pola fikir yang 

kritis, penalaran yang mantap, kreatif, dan inovatif. 

Pendidikan merupakan sumber daya insani yang sepatutnya mendapat 

perhatian terus menerus dalam upaya peningkatan mutunya. Peningkatan mutu 

pendidikan berarti pula peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu 

perlu di lakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dari waktu ke waktu 

tanpa henti. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka 

peningkatan mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi 

pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia. Sistem 

pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global 

(Mulyasa, 2006:4).  
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Pendidikan merupakan sarana atau wahana yang berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas manusia baik aspek kemampuan, maupun kewajiban 

sebagai warga negara yang baik. Pendidikan berintikan interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik 

menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kegiatan belajar 

mengajar merupakan inti pendidikan akan lebih efektif apabila siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran. Aktifitas siswa menyangkut fisik dan 

mental, bukan hanya individu tetapi juga dalam kelompok sosial. 

Dilihat dari beberapa mata pelajaran yang disajikan pada Sekolah 

Menengah Pertama, matematika merupakan salah satu pelajaran yang menjadi 

kebutuhan system dalam melatih penalarannya. Melalui pengajaran 

matematika diharapkan akan menambah kemampuan, mengembangkan 

ketrampilan, dan aplikasinya. Namun dibalik semua itu, masih banyak siswa 

yang menganggap bahwa matematika tidaklah lebih dari sekedar berhitung 

dan bermain dengan rumus dan angka. Tidak jarang muncul keluhan bahwa 

matematika hanya membuat pusing siswa dan dianggap sebagai momok yang 

menakutkan bagi siswa. Proses kegiatan belajar mengajar terutama pada 

pelajaran  matematika banyak guru yang belum mampu untuk menumbuhkan 

suasana belajar yang menyenangkan serta dapat menarik perhatian peserta 

didik sehingga minat belajar siswa cenderung minim. Siswa lebih bersifat 

pasif, enggan, takut atau malu mengungkapkan ide-ide ataupun penyelesaian 

atas soal-soal latihan yang diberikan di depan kelas. 
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Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 

butuh diperbaiki guna meningkatkan minat belajar matematika. Mengingat 

pentingnya matematika maka diperlukan pembenahan proses pembelajaran 

yang dilakukan guru yaitu dengan menggunakan suatu strategi pembelajaran 

yang dapat meningkatkan minat belajar matematika. Salah satu cara untuk 

mengatasi yaitu dengan menerapkan strategi reciprocal teaching. Reciprocal 

teaching adalah pendekatan kontruktivis yang berdasarkan pada prinsip-

prinsip pembuatan/pengajuan pertanyaan, dimana ketrampilan-ketrampilan 

metakognitif diajarkan melalui pengajaran langsung dan pemodelan oleh guru 

untuk memperbaiki kinerja membaca siswa yang pemahamannya rendah (Nur 

dan Wikandari dalam Trianto, 2009: 173). 

Dalam suatu kegiatan belajar mengajar matematika akan menghasilkan 

keluaran (ouput) yang berkualitas jika didukung oleh pemanfaatan semua 

komponen yang ada secara maksimal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh  

Zoltan P. Dienes yang dikutip oleh E.T.Ruseffendi (1980: 135) mengatakan 

semua abstraksi yang berdasarkan kepada situasi dan pengalaman konkrit, 

prinsip penjelmaan banyak (Multiple Embodiment Principal) adalah suatu 

prinsip yang bila diterapkan oleh guru untuk setiap konsep yang diajarkan 

akan menyempurnakan penghayatan siswa terhadap konsep itu.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah 

dalam penelitian ini, antara lain: 
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1. Kurangnya keberanian guru untuk menggunakan strategi pembelajaran 

yang bervariasi dalam pembelajaran matematika. 

2. Pola pengajaran guru yang otoriter dan bersifat klasikal 

3. Kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

4. Masih rendahnya prestasi belajar matematika siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahn perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah, agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan penelitian 

yang selaras dengan judul penelitian. Adapun pembatasan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi  reciprocal 

teaching pada kelas eksperimen dan konvensional pada kelas kontrol. 

reciprocal teaching merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

memiliki manfaat agar tujuan pembelajaran tercapai melalui kegiatan 

belajar mandiri dan peserta didik mampu menjelaskan dan 

mengkomunikasikan kepada pihak lain. 

2. Minat belajar adalah sesuatu keinginan atau kemauan yang disertai 

perhatian dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan rasa 

senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap, 

dan ketrampilan dalam belajar matematika. 

3. Prestasi belajar yang diteliti terbatas pada prestasi belajar matematika pada 

siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 3 Bulu. 
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D. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap 

prestasi belajar matematika?  

2. Apakah ada pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran reciprocal teaching 

dengan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh strategi reciprocal teaching terhadap prestasi belajar 

matematika 

2. Mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika 

3. Mengetahui pengaruh interaksi reciprocal teaching dengan minat belajar 

terhadap prestasi belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangn 

kepada pembelajaran matematikla terutama Memberi gambaran tentang 

pengaruh strategi reciprocal teaching terhadap prestasi belajar matematika 

ditinjau dari minat belajar siswa. Secara khusus, penelitian ini diharapkan 
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dapat memberikan kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah 

serta mampu mengoptimalkan kemampuan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru sebagai masukan untuk menyelenggarakan pembelajaran 

yang aktif dan kreatif  

b. Bagi siswa proses pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan minat belajar matematika dalam proses belajar mengajar, 

dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam diri masing-masing 

siswa. 

c. Bagi sekolah penelitian ini memberikan perbaikan dalam strategi 

pembelajaran matematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


