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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Dalam kehidupan, manusia senantiasa akrab dengan berbagai masalah 

manusia senantiasa pula berusaha untuk menyelesaikannya. Walaupun pada 

kenyataannya tak  semuanya berhasil dipecahkan demikian pula dalam 

mempelajari matematika banyak masyarakat berasumsi bahwa untuk belajar  

matematika dengan baik, maka harus banyak berlatih dan biasa memecahkan 

atau menyelesaikan soal-soal matematika. Dilain pihak, banyak siswa yang 

malas belajar dan berlatih memecahkan atau menyelesaikan soal-soal 

matematika kalau tidak mendapat tugas dari gurunya. Selain itu juga, banyak 

siswa yang tidak memiliki kesiapan ketika akan mengikuti pelajaran.  

Mereka tidak mengerti apa yang mereka pelajari dan gambaran tentang 

materi itu, karena mereka tidak mau membaca terlebih dahulu materi yang 

akan diajarkan jika tidak mendapat tugas dari guru. 

 Pembelajaran akan efektif apabila kesiapan mental siswa diperhitungkan. 

Pengajaran merupakan hasil proses belajar mengajar, efektivitasnya 

tergantung dari beberapa unsur. Efektivitas suatu kegiatan tergantung dari 

terlaksana tidaknya perencanaan. Karena perencanaan, maka pelaksanaan 

pengajaran menjadi baik dan efektif. Menurut S. Nasution (B. Suryosubroto, 

1997 : 9) “Cara untuk mencapai hasil belajar yang efektif yaitu murid-murid 

harus dijadikan pedoman setiap kali membuat persiapan dalam mengajar”  

Jadi belajar mengajar itu merupakan proses interaksi antara guru dan siswa, 
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yang dalam hal ini guru mengharapkan siswanya mendapat pengetahuan, 

kemampuan atau keterampilan dan sikap sehingga relevan dengan tujuan 

pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Namun pada kenyataannya banyak masalah dalam pendidikan matematika 

di indonesia khususnya mengenai rendahnya prestasi belajar matematika serta 

rendahnya minat belajar matematika. Lantaran guru matematika mengajarkan 

matematika dengan materi dan metode yang kurang menarik. Kelas 

didominasi oleh guru yakni guru menerangkan dan murid hanya mencatat dan 

mendengarkan. Dengan demikian tidak ada interaksi edukatif antara murid 

dengan guru . 

Menurut B. Suryosubroto (1997: 156), “interaksi edukatif adalah 

hubungan timbal balik antara guru ( pendidik) dan peserta didik ( murid), 

dalam suatu system pengajaran”. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan 

pembelajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna 

kepentingan pengajaran. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan 

pendidikan matematika pada khususnya, perlu ada pengembangan dan 

pemahaman dibidang pendidikan antara lain terkait model pembelajaran yang 

diterapkan dalam proses belajar mengajar, yaitu pemilihan strategi 

pembelajaran yang lebih bervariasi dan tepat dengan mengikut sertakan peran 

aktif siswa. 

Strtegi pembelajaran seyogyanya mengembangkan kemampuan dasar 

siswa dan sikap positif siswa, sehingga proses pembelajaran lebih menarik, 

menantang, dan diharapkan prestasi menjadi lebih baik. Salah satu strategi 
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pembelajaran yang memenuhi kriteria diatas adalah metode pembelajaran 

Pemberian Tugas Pengajuan Soal (problem possing). 

Dalam metode pemberian tugas pengajuan soal (Problem Possing) juga 

dapat dilihat adanya hubungan yang kuat antara pertanyaan dan jawaban. 

Dengan sering membuat pertanyaan dan jawaban secara berulang-ulang dapat 

mengingat pelajaran lebih lama. Semakin sering pengulangan itu dilakukan 

semakin lama bahan pelajaran tersimpan dalam ingatan dan dengan 

diberikannya metode ini dapa diketahui sejauh mana tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

Metode Pemberian Tugas Pengajuan Soal ( problem possing ) dapat 

diterapkan salah satunya pada materi persegi panjang, karena pesegi panjang 

merupakan salah satu cabang matematika yang memiliki alur atau proses yang 

deduktif dalam penyajian konsep atau rumus-rumusnya dan menarik untuk 

disimak 

Hal-hal di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian apakah 

penggunaan metode pemberian tugas pengajuan soal (Problem Possing) dalam 

pembelajaran matematika pokok bahasan persegi panjang dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 
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1. Proses pembelajaran matematika dikelas selama ini masih tergantung dan 

di dominasi oleh guru sehingga pembelajaran bersifat monoton. 

2. Rendahnya aktifitas belajar siswa yang mungkin dapat menyebabkan 

rendahnya prestasi belajar matematka. 

3. Model pembelajaran ceramah sudah tidak sesuai dengan perkambangan 

jaman, karena dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku pasif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah dapat dikaji secara mendalam maka diberikan batasan ruang 

lingkup. Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran yang akan diteliti adalah pembelajaran dengan metode 

pemberian tugas pengajuan soal (problem possing) pada kelas eksperimen, 

an kelompok kontrol dengan metode konvensional. 

2. Materi pembelajaran yang diteliti dibatasi pada pokok bahasan persegi 

panjang. 

3. penelitian hanya dilakukan terhadap siswa kelas VII semester II SMP 

Negeri 7 PURWODADI. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah-masalah 

yang timbulsbagai berikut: 

1. Adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mendapat penerapan 

metode pemberian tugas pengajuan soal (problem possing) dengan siswa 
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yang tidak mendapat penerapan metode problem possing dalam 

pembelajaran matematika pokokbahasan persegi panjang pada siswa kelas 

VII semester II SMP Negeri 7 PURWODADI Tahun Pelajaran 

2007/2008? 

2. Apakah siswa yang mendapat metode Problem Possing mempunyai 

prestasi belajar lebih baik dari siswa yang tidak mendapat metode Problem 

Possing (metode konvensional / ceramah)? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar antara siswa 

yang mendapat penerapan metode problem possing dengan siswa yang 

tidak mendapat penerapan metode problem possing dalam pembelajaran 

matematika pokok bahasan persegi panjang pada siswa kelas VII semester 

II SMP Negeri 7 PURWODADI Tahun Pelajaran 2007/2008. 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang mendapat penerapan metode 

problem possing lebih baik dari siswa yang tidak mendapat penerapan 

metode problem possing dalam pembelajaran matematika pokok bahasan 

persegi panjang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini akan diperoleh manfaat bagi penulis sendiri maupun 

orang lain atau lembaga-lembaga lain dibidang pendidikn, yaitu Lembaga 
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Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) dan instasi kedinasan yang terkait 

dengan pendidikan, manfaat tersebut antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman karena sesuai dengan 

profesi yang penulis tekuni sebagai pendidik sehingga nantinya dapat 

diterapkan di lapangan. 

b) Sebagai sumber belajar yang disesuaikan dengan pengamatan dan 

pengalaman lapanan langsung sehingga memungkinkan untuk 

dikembangkan lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a) Dapat memberi informasi kepada guru tentang arti pentingnya 

pemakaian metode pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa. 

b) Dapat digunakan sebagai masukan bagi guru tentang arti pentingnya 

keaktifan dan kreatifitas siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

c) Memberi bahan pertimbangan dan bahan acuan atau masukan bagi 

peneliti yang sejenis 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi ini meliputi halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar 

lampiran. 
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2. Bagian Inti Skripsi 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan tentang 

Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang Kajian Pustaka yang 

merupakan kajian hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan penelitian, Kajian Teori yang merupakan suatu 

kajian tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel 

penelitian, Kerangka Pemikiran yang merupakan keterkaitan antara 

variabel yang diekiti sehingga dapat diangkat suatu hipotesis, dan 

Hipotesis yang merupakan suatu kesimpulan sementara yang akan 

diteliti. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Tempat dan Waktu 

Penelitian, Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Vriabel 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Uji Prasyarat 

Analisis dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Deskripsi Data, Pengujian 

Prasyarat Analisis, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis, serta 

Pembahasan Hasil Analisis Data. 
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BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan, Implikasi, 

dan Saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Meliputi Daftar Pustaka, dan Lampiran-lampiran. 

 




