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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan sebuah elemen yang sangat penting terhadap 

kelangsungan hidup bangsa. Pendidikan berperan untuk menjamin kehidupan 

manusia karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas 

pembelajaran merupakan salah satu dasar peningkatan mutu pendidikan secara 

keseluruhan. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang mempunyai 

peranan penting dalam dunia pendidikan.Pelajaran matematika dalam 

pelaksanaan pendidikan diberikan kepada semua jenjang pendidikan dimulai 

dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.Namun, permasalahan yang terjadi 

pada dunia pendidikan Indonesia adalah  prestasi belajar matematika yang 

relatif rendah. Hasil penelitian timProgramme of International Student 

Assessment (PISA) 2001 menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-9 

dari 41 negara pada kategori literatur matematika. Sementara itu, menurut 

penelitian Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMMS)pada tahun 2003, matematika Indonesia berada di peringkat 34 dari 

45 negara. 

Metode menempati peranan yang penting dalam proses pembelajaran. 

Menurut Wijaya Kusumah ( 2009 ) dalam Jamal Ma’mur Asmani ( 2011: 30) 
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metode adalah cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan. Metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang 

dapat membangkitkan belajar siswa dan merupakan strategi pengajaran 

sehingga dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran 

serta dengan menggunakan metode, guru akan tahu bagaimana caranya agar 

bisa membuat pembelajarn menjadi aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Sardiman ( 2001: 99 ) mengatakan dalam belajar diperlukan adanya 

aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak mungkin akan berlangsung baik. 

Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum 

jelas, mencatat, mendengar, berfikir, membaca dan segala kegiatan yang 

dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. Menurut Slameto (2003) 

aktivitas memegang peranan penting dalam belajar. Dalam proses 

pembelajaran siswa dituntut untuk aktif melakukan aktivitas – aktivitas yang 

membangun kerja kelompok. Pada saat siswa belajar pasif, siswa mengalami 

proses tanpa ada rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa ada ketertarikan 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Pada kegiatan pembelajaran matematika yang terjadi di SMP Negeri 2 

Kartasura di kelas VII B peneliti menemukan masalah yaitu aktivitas belajar 

siswa yang rendah.Hal ini dapat dilihat dari: (1) Sedikitnya siswa yang mau 

mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai materi yang belum jelasyaitu 

sebanyak 12,5 %; (2) Siswa yang berani mengemukakan pendapat sebanyak 
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7,5 %; (3) Siswa kurang rajin dalam mengerjakan soal latihan di depan 

kelas20 %; (4) Siswa tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 12,5 %.  

Permasalahan yang muncul diatas disebabkan karena dalam 

menyampaikan materi guru cenderung memonopoli pembelajaran sehingga 

siswa tidak leluasa untuk menyampaikan idenya maupun bertanya kepada 

guru mengenai materi yang belum jelas. Siswa juga kurang rajin dalam 

mengerjakan tugas – tugas dan tidak berani mengerjakan soal di depan kelas. 

Jika ada soal yang tidak bisa, guru memilih memberi jawaban daripada 

merangsang siswa untuk menemukan jawabannya. Hal terseebut menunjukkan 

bahwa cara guru mengajar dalam proses pembelajaran matematika di SMP 

Negeri 2 Kartasura perlu diperbaiki agar dapat mencapai keberhasilan siswa 

dalam belajar matematika. Sebab menurut Ngalim Purwanto (2004:102-106) 

bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar  adalah 

faktor eksternal berupa guru dan cara mengajarnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas hendaknya guru matematika perlu 

memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam belajar matematika.Salah satu metode yang sesuai untuk 

meningkatkan aktivitas siswa adalah metode deep dialogue (DD). 

 Menurut Lanjar Pambudi (2008) Deep dialogue adalah jenis strategi 

pembelajaran yang menekankan penggunaan percakapan mendalam (serius) 

antara orang – orang (dialog) dan  tercipta adanya aktivitas antara guru dan 

murid  serta dapat mengoptimalkan potensi intelegensi peserta didik. Maka 
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dari itu salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa adalah pembelajaran inovatif berbasis deep dialouge  

(dialog mendalam ). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian bagaimana cara meningkatkan aktivitas siswa dengan 

mengimplementasi metode deep dialouge dalam belajar matematika. 

B. Rumusan Masalah   

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan umum 

yang dicari jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan :Adakah 

peningkatan aktivitas siswa setelah dilakukan pembelajaran matematika 

melalui Deep Dialougedalam belajar matematika?  

Adapun indikator dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan. 

2. Rendahnya aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapat. 

3. Rendahnya aktivitas siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas. 

4. Rendahnya aktivitas siswa dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan aktivitas 

siswa dalam belajar matematika pada  pembelajaran matematika di kelas VII 

SMP Negeri 2 Kartasura. 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam belajar matematika setelah dilaksanakan pembelajaran 
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inovatif berbasis deep dialogue di SMP Negeri 2 Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika, utamanya untuk upaya 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa melalui 

pembelajaran inovatif berbasis deep dialogue. 

2. Manfaat praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langah-langkah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui 

pembelajaran inovatif berbasis deep dialogue.  

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 

2) Meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

3) Memberikan pengalaman langsung kepada siswa sebagai subyek 

penelitian, sehingga diharapkan siswa memperoleh pengalaman 

tentang pembelajaran matematika yang menyenangkan. Sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

b. Bagi guru, penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang model pembelajaran terutama 
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dalam rangka meningkatkan aktivitas siswa  dalam pembelajaran 

matematika. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini memberikansumbangan dalam rangka 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dan informasi bagi semua tenaga pengajar mengenai 

metode pembelajaran.  


