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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana atau wahana yang berguna untuk 

meningkatkan kualitas manusia baik dari aspek kemampuan, kepribadian, 

maupun kewajiban sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu mutu 

pendidikan harus di tingkatkan, salah satu faktor pendukungnya yaitu 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

Marsiat (1966:61) menyatakan ahli-ahli kependidikan telah 

menyadari bahwa mutu pendidikan sangat tergantung pada kualitas guru 

dan praktek pembelajarannya, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran 

itu mendasar bagi peningkatan mutu pendidikan secara nasional. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang rumit karena tidak sekedar 

menyerap informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan 

tindakan yang harus di lakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang 

lebih baik. Salah satu kegiatan pembelajaran yang menekankan berbagai 

tindakan dan kegiatan yaitu menggunakan metode tertentu dalam 

pembelajaran tersebut. Metode dalam pembelajaran merupakan cara yang 

teratur untuk mencapai tujuan pengertian dan untuk memperoleh 

kemampuan dalam mengembangkan aktivitas belajar yang di lakukan 

pendidik dan peserta didik. 
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Kualitas pendidikan di Indonesia semakin berkembang, karena itu 

dituntut adanya suatu peningkatan, karena dengan adanya kualitas 

pendidikan yang semakin meningkat dapat menentukan tingkat 

keberhasilan pembangunan di negara ini. Untuk mewujudkan hal ini, 

diperlukan serangkaian upaya peningkatan mutu pendidikan secara 

keseluruhan yang pada akhirnya dapat mendorong dan memicu 

peningkataan kualitas manusia Indonesia. Dengan peningkatan kualitas 

manusia tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia sehingga kita bisa mengajar ketinggalan-ketinggalan dari 

negara-negara yang lebih maju, khususnya di bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Di dalam dunia kependidikan upaya untuk meningkatkan 

penguasaan ilmu pengetahuan dilaksanakan dengan melalui pembinaan 

dan pengembangan potensi individu, terutama potensi intelektual siswa 

yang diperolch melalui proscs belajar. Selain itu juga diperlukan potensi 

dari guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar yang dapat menciptakan 

kondisi yang dapat membawa siswa agar dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa sehingga siswa dapat mengikuti 

proses belajar mengajar secara aktif. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa alas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif unluk mencapai tujuan tertentu. 

Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan 



3 

 

 

 

syarat utama bagi berlangsungnya proses helajar mengajar. Dalam proses 

belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak 

terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar sehingga 

kedua kegiatan itu terjalin interaksi yang saling menunjang (Uzair Usman, 

1989: 1). 

Di dalam proses belajar mengajar aktivitas siswa sangat diperlukan 

agar tercipta suasana belajar yang lebih efektif dan dapat mencapai hasil 

yang optimal. Agar tercipta suasana tersebut maka guru diharapkan dapat 

lebih meningkatkan mutu mengajarnya dan lebih memberikan kesempatan 

kepada siswanya untuk berkembang, sehingga bukan hanya guru yang 

aktif di dalam kelas tetapi juga mendorong siswa untuk lebih aktif. 

Dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas, 

sebenarnya telah banyak melibatkan keaktifan siswa. Siswa sudah dituntut 

aktivitasnya untuk mendengarkan, memperhatikan, mencatat dan 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Disamping itu juga sangat 

dimungkinkan siswa aktif bertanya kepada guru tentang hal-hal yang 

belum jelas. Tidak jarang seorang guru memberikan latihan-latihan soal 

untuk dikerjakan siswa sehingga menuntut aktivitas siswa untuk 

menjawabnya. Jadi hampir tidak pernah terjadi proses belajar mengajar 

tanpa adanya keaktifan siswa yang belajar. 

Mempelajari matematika berbeda dengan pelajaran lain yang bisa 

dipelajari dengan hanya menghafal. Untuk mempelajari matematika selain 

dibutuhkan hafalan juga perlu pemahaman, ketelitian dan latihan-latihan 
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secara kontinue, selain itu di dalam mengerjakan soal-soal matematika 

diperlukan kemampuan berfikir logis, rasional, cermat dan efisien. Dengan 

kata lain keaktifan siswa sangat diperlukan dalam mempelajari 

matematika. 

Pada SMK Negeri 1 Banyudono banyak fakta menunjukkan pada 

saat pelajaran matematika berlangsung, sebagian siswa kurang antusias 

menerimanya. Siswa lebih bersifat pasif, enggan, takut atau malu untuk 

mengemukakan pendapatnya atau bertanya. Siswa jarang mengajukan 

pertanyaan atau mengemukakan pendapatnya walaupun guru telah 

berulang kali meminta agar siswa bertanya jika ada hal-hal yang belum 

jelas. 

Keaktifan siswa di dalam mengerjakan soal-soal latihan yang 

diberikan guru juga sangat kurang. Banyak siswa terlihat malas untuk 

mengerjakan soal-soal latihan, bahkan mungkin mereka mencontek 

pekerjaan temannya tanpa berusaha untuk menyelesaikan dahulu dan 

biasanya siswa baru akan menulis setelah soal telah diselesaikan atau 

dikerjakan oleh guru. 

Tingkat keaktifan siswa cenderung rendah, permasalahan dalam 

penilitian ini adalah rendahnya intensitas belajar siswa pada saat 

pembelajaran, hal ini terjadi karena dalam proses belajar mengajar guru 

cenderung untuk memberitahukan segala sesuatunya kepada siswa tanpa 

melibatkan siswa secara langsung, sehingga siswa dapat aktif di dalam 

proses belajar. Guru juga kurang memberi tugas atau latihan-latihan soal 
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yang bersifat pemecahan masalah. Gaya mengajar guru masih 

konvensional belum mendorong siswa berani mengemukakan apa yang 

ada dalam perkiraannya yang dapat membuat siswa pasif dan mempertebal 

rasa takut. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka di tentukan keragaman 

masalah pada pembelajaran matematika di SMK Negeri 1 Banyudono 

yaitu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih belum nampak 

tertutama dalam mengikuti pemebelajaran matematika, keaktifan siswa 

dalam mengerjakan soal-soal latihan pada proses pembelajaran masih 

kurang, misalnya masih banyak siswa yang nampak malas untuk 

mengerjakan soal-soal dan biasanya siswa baru mengerjakan jika latihan 

tersebut di kumpulkan atau dinilai, siswa jarang mengajukan pertanyaan 

walau guru sering meminta agar siswa bertanya jika ada hal yang kurang 

paham serta keberanian siswa untuk maju mengerjakan  soal di depan 

kelas masih kurang. 

Dari uraian di atas tentang adanya permasalahan yang dihadapi 

guru di dalam mengaktifkan siswa merupakan dorongan penulis untuk 

mengadakan penelitian tindakan kelas yang berjudul "Upaya Peningkatan 

Keaktifan Siswa Melalui Metode Drill di SMK Negeri 1 Banyudono ". 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya keaktifan belajar siswa 

pada saat proses pembelajaran matematika. Dari permasalahan ini dapat di 
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rumuskan : 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan menerapakan metode 

pemberian tugas untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran? 

2. Adakah peningkatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran melalui 

pemberian tugas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode drill 

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberi bahan pertimbangan atau masukan bagi guru dalam upaya 

meningkatkan keaktifan siswa didalam proses belajar mengajar. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sesuai dengan 

profesinya sebagai calon pendidik dalam mengembangkan ilmu khususnya 

matematik 

 

 

 

 

 


