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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk mewujudkan 

masyarakat yang berkualitas. Sehingga menuntut adanya suatu perubahan dan  

perbaikan secara terus menerus yang disesuiakan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perubahan dapat dilakukan dalam hal metode 

belajar, buku-buku pelajaran maupun materi-meteri pelajaran.  

Belajar pada dasarnya merupakan suatu proses mengembangkan daya 

pikir, dan merupakan suatu informasi bagi siswa meliputi kegiatan aktif siswa 

dalam membangun makna atau pemahaman. Oleh karena itu, guru perlu 

memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan wewenangnya dalam 

membangun gagasan. Seorang guru bertanggung jawab pula untuk menciptakan 

situasi yang mendorong minat, motivasi serta tanggung jawab siswa untuk 

belajar sepanjang hayat. 

Didalam proses pembelajaran, seorang guru memiliki kewajiban 

menanamkan konsep-konsep yang ada dalam materi pelajaran yang di ajarkan 

kepada siswa. Pemahaman konsep siswa terhadap mata pelajaran tergantung 

sepenuhnya pada diri siswa, mereka harus dapat memanfaatkan situasi yang 

diciptakan guru yang berperan sebagai fasilitator. Suatu konsep akan lebih 

mudah dipahami dan diingat oleh siswa jika konsep tersebut disampaikan 

melalui prosedur atau langkah-langkah yang tepat, jelas, dan menarik. 
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Guru sebagai pelaku pendidikan merupakan komponen yang sangat 

penting, sebab keberhasilan dalam proses belajar mengajar sangat tergantung 

dari guru yaitu sebagai ujung tombak. Interaksi antara guru dan peserta didik 

pada saat proses belajar mengajar memegang peran penting dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas pendidikan 

seharusnya dimulai dari pembenahan kemampuan guru.   

Pada kenyataannya kegiatan belajar mengajar masih berjalan satu arah, 

guru dianggap satu-satunya sumber belajar yang paling benar. Sedangkan siswa 

diposisikan sebagai pendengar ceramah guru, sehingga proses belajar mengajar 

cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Sikap siswa yang 

pasif tidak hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu tetapi hampir pada semua 

mata pelajaran termasuk matematika.  

Dalam pengajaran matematika suatu strategi pembelajaran tertentu 

belum tentu cocok untuk setiap pokok bahasan. Karena itulah seorang guru 

sebagai pengendali kegiatan belajar mengajar di dalam kelas harus menguasai 

dan tahu kelebihan dan kekurangan beberapa macam metode pengajaran dengan 

baik, Sehingga guru mampu memilih dan menerapkan strategi pembelajaran 

yang efektif, efisien dan tepat sasaran menuju tercapainya hasil belajar yang 

optimal. 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

jenjang pendidikan formal sangat memegang peranan penting, dengan bukti 

matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan disekolah 

dengan jam pelajaran lebih lama dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. 
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Namun pada kenyataannya, pelajaran matematika sering dipandang sebagai 

salah satu mata pelajaran yang sulit , menakutkan dan membosankan. Akibatnya 

minat belajar dan konsentrasi siswa berkurang yang berimbas pada penurunan 

prestasi belajar siswa.  

Rendahnya minat belajar matematika juga dialami siswa MTs Negeri 

Nogosari. Faktor yang menyebabkan rendahnya minat  belajar matematika di 

MTs Negeri Nogosari adalah Sifat guru yang otoriter, suka marah, kurang 

simpatik, tidak menguasai materi dengan baik dan cara menerangkan yang 

monoton menjadi hal-hal yang menimbulkan kurangnya minat siswa dalam 

mempelajari matematika. Sehingga siswa tidak tertarik, bosan, dan terkesan 

siswa menjadi pasif yang pada akhirnya mereka akan beranggapan bahwa 

matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Dalam hal ini 

guru mempunyai peranan dalam memberikan motivasi kepada siswa, karena 

motivasi berperan sangat penting dalam kegiatan proses belajar.  

Dalam belajar, setiap siswa harus mempunyai minat yang besar terhadap 

pelajaran yang di ikuti. Minat tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu atau 

dua mata pelajaran saja, melainkan juga terhadap semua mata pelajaran. Apabila 

siswa kurang memiliki minat dalam belajar maka ia akan bermalas-malasan 

dalam belajar sehingga sulit menerima dan menguasai materi yang disampaikan, 

serta tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Besar kecilnya minat 

akan mempengaruhi keberhasilan dari setiap aktivitas manusia terutama 

terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa akan menjadi optimal, kalau ada 
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minat yang tinggi. Minat yang baik dalam belajar akan menunjukan hasil yang 

baik, serta melahirkan prestasi yang baik pula.  

Berbagai usaha telah dilakukan guru matematika di MTs Negeri 

Nogosari dalam mengatasi permasalahan tersebut, seperti melakukan diskusi 

dan tanya jawab dalam kelas. Namun, usaha tersebut belum mampu 

menambahkan sikap aktif, kreatif, dan inovatif siswa karena siswa yang 

mengajukan pertanyaan, mengemukakan ide, menanggapi pendapat siswa lain, 

menjawab pertanyaan dari guru, cenderung beberapa siswa saja.  Sedangkan 

siswa lain hanya mendengarkan dan mencatat informasi yang disampaikan  oleh 

temannya.  

Keberhasilan proses pembelajaran dalam pelajaran matematika dapat 

diukur dari keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan 

itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi serta prestasi 

belajar siswa. Keberhasilan proses pembelajaran tentunya juga didukung oleh 

pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. 

Berdasarkan uaraian diatas, maka salah satu upaya yang dianggap dapat 

memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan strategi pembelajaran yang 

tepat, perlu adanya variasi dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

minat dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Dari strategi 

pembelajaran yang ada, strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

yaitu melalui strategi pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI). 

ATI merupakan suatu konsep atau model yang berisikan sejumlah 

strategi pembelajaran yang efektif digunakan untuk individu tertentu sesuai 
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dengan kemampuannya masing-masing sehingga pembelajaran matematika 

akan lebih berkesan dan menarik. Disisi lain suasana belajar akan lebih hidup, 

komunikasi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik pada akhirnya 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan strategi pembelajaran ATI sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan secara 

umum dari penelitian ini yaitu: 

1. Apakah dengan strategi pembelajaran ATI dapat meningkatkan minat belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika di MTsN Nogosari? 

2. Apakah dengan strategi pembelajaran ATI dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika di MTsN Nogosari? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan minat dan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Secara khusus, tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan peningkatan minat belajar siswa setelah pembelajaran 

matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran ATI. 
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Untuk mengetahui hasil peningkatan minat belajar siswa digunakan 

indikator sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

b. kemauan siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru 

c. kemauan siswa untuk menanyakan materi yang belum jelas 

d. kemauan siswa untuk mengerjakan latihan soal didepan kelas 

2. Mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa setelah pembelajaran 

matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran ATI. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

utamanya kepada pembelajaran matematika, peningkatan mutu, proses, dan 

hasil pembelajaran matematika. 

1. Manfaat Teori 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan, adapun manfatnya adalah: 

a. Memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama 

pada peningkatan minat dan prestasi belajar matematika.  

b. Memberikan konstribusi terhadap strategi pembelajaran matematika 

berupa perubahan, yang awalnya hanya mementingkan hasil belajar 

menuju pembelajaran yang lebih bermakna dalam proses belajar. 

c. Tambahan pengetahuan tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran ATI.  
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga bermanfaat dan segi praktis, yaitu: 

a. Bagi guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan mengenai strategi pembelajaran dalam 

rangka meningkatkan minat belajar. Selain itu juga memberikan 

wawasan kepada guru tentang penggunaan strategi ATI. 

b. Bagi siswa  

 Membantu meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

 Membantu meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika 

c. Bagi sekolah 

Dapat memberikan masukan yang baik pada sekolah dalam rangka 

perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran matematika. 

d. Bagi penulis 

Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan proses 

pembelajaran matematika melalui strategi ATI.  

 

 

 

 


