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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan perlu 

direspon oleh kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Mutu 

pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang 

cerdas dan berkehidupan yang damai, terbuka, dan berdemokrasi, serta 

mampu bersaing secara terbuka di era global sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 

(1) menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Pendidikan adalah proses menemukan, menjadi dan mengembangkan diri 

dalam keseluruhan dimensi kepribadian. UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.    
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Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran (Pasal 4 Ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003). Pembelajaran 

merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pembelajaran 

mengandung serangkaian aktivitas guru dan siswa atas dasar hubungan timbal 

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu 

(Usman, 1995: 4-5). Pembelajaran meliputi dua aktivitas, yaitu guru mengajar 

dan siswa belajar. Inti dari pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan belajarnya. Pembelajaran dilakukan untuk menciptakan 

suasana atau memberikan pelayanan kepada siswa agar dapat belajar dengan 

optimal.  

Pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Banyak usaha telah dilakukan oleh para ilmuwan pembelajaran 

dalam mengklasifikasi variable-variabel pembelajaran. Salah satu variabel 

yang esensial dalam pembelajaran adalah karakteristik belajar siswa.  Siswa 

sebagai subjek dalam pembelajaran memiliki keunikan. Ada siswa yang cepat 

dalam belajar karena kecerdasannya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan 

belajar lebih cepat dari yang diperkirakan. Ada siswa yang lambat dan 

memerlukan waktu lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Ada siswa yang 

kreatif yang menunjukkan kreatifitas dalam kegiatan-kegiatan tertentu dan 

selalu ingin memecahkan persoalan-persoalan. Ada siswa yang berprestasi 

kurang, walaupun mempunyai taraf intelegensi tergolong tinggi, dan ada pula 
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siswa yang gagal dalam belajar sehingga tidak selesai dalam studinya di 

sekolah.  

Guru harus berupaya memahami karakteristik siswa dan dapat melakukan 

pendekatan yang tepat sebagai upaya mengoptimalisasikan hasil belajar. Jika 

guru dapat memahami karakteristik siswa, maka ia dapat menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat bagi siswa-siswanya.  Reigeluth (1983) dalam 

Budiningsih (1997: 4), secara tegas menempatkan karakteristik siswa sebagai 

variabel yang paling berpengaruh dalam pengembangan strategi pembelajaran.  

Analisis karakteristik siswa amat penting sebelum langkah pemilihan dan 

pengembangan strategi pembelajaran. Teori pembelajaran apapun yang 

dikembangkan dan strategi apapun yang dipilih untuk keperluan pembelajaran 

haruslah berpijak pada karakteristik siswa. Keberhasilan pembelajaran pada 

semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik siswa 

dan strategi  pembelajaran.  

Dewasa ini, sebagaimana ditegaskan UNESCO dalam Konverensi 

Tahunan di Melbourne, setidaknya ada empat pilar dalam pembelajaran, yakni 

pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dan bekerjasama (Diptoadi, 1999: 165)  Empat pilar 

tersebut menjadi acuan bagi sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran.  

Konsep di atas relevan dengan konteks global dewasa ini dan menjadi 

kebutuhan yang mendesak bagi program pembelajaran pada sekolah-sekolah 

di Indonesia. Tujuannya agar sekolah-sekolah mampu menghasilkan lulusan 

yang memadai dengan tuntutan global. 
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Pergeseran-pergeseran juga terjadi dalam paradigma pembelajaran. 

Pergeseran itu adalah pergeseran dari mengingat ke arah berpikir/bernalar; 

dari menyampaikan secara verbal seluruh materi pelajaran ke arah yang lebih 

menekankan materi kunci (sentral); dari  pembelajaran berbasis materi 

(content) ke arah keseimbangan antara materi dan proses; dari teoritik ke arah 

aplikasi, dari berpusat pada guru (teacher centered) ke arah berpusat pada 

siswa (learner centered); dan dari penyajian secara steril ke arah keterkaitan 

pada isu sosial dan lingkungan (Firman, 1999: 9). 

Dewasa ini terdapat banyak kritik terhadap proses pembelajaran. 

Sejumlah kritik terarah pada kegiatan belajar mengajar yang sangat berpusat 

pada guru sehingga pembelajaran tampak sebagai ceramah. Pengetahuan 

ditransmisikan dari guru tanpa menstimulasi siswa untuk berpikir/bernalar. 

Kritik lain terarah pada materi pelajaran yang di samping padat, juga sangat 

bersifat teoritik-akademik, tanpa menyinggung aplikasinya untuk memahami 

peristiwa alam di sekitarnya atau produk-produk teknologi yang hadir dalam 

kehidupan sehari-hari. Kesan yang diperoleh dari sebagian besar siswa adalah 

mata pelajaran jauh dari kehidupannya (Firman, 2000: 1).  

Pada mata pelajaran matematika, masalah umum yang terjadi adalah 

rendahnya rata-rata NEM (Nilai Ebtanas Murni) secara nasional dan 

rendahnya minat belajar karena matematika terasa sulit. Banyak guru 

matematika mengajarkan matematika dengan materi dan metode yang tidak 

menarik. Guru menerangkan, sementara murid mencatat. Pendekatan 

pembelajaran matematika di Indonesia  masih menggunakan pendekatan 
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tradisional yang menekankan proses latihan dan praktek (drill and practice), 

prosedural, serta menggunakan rumus dan algoritma sehingga siswa dilatih 

mengerjakan soal seperti mekanik. Apabila siswa diberi soal yang berbeda 

dengan soal latihan yang biasa dikerjakan, mereka tidak bisa mengerjakan. 

Siswa tidak terbiasa memecahkan masalah di sekelilingnya (Zulkardi, tt : 2). 

Keadaan tersebut, menurut Hudojo (1998), terjadi karena beberapa faktor, 

salah satunya adalah situasi pembelajaran. Selama ini masih banyak dijumpai 

pembelajaran matematika yang sifatnya verbal dan prosedural. Siswa tampak 

pasif dan menerima pengetahuan sesuai yang diberikan oleh guru. Hal ini 

berdampak pada lemahnya siswa dalam memahami konsep-konsep dasar 

matematika. 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pembelajaran 

matematika. Penelitian difokuskan pada strategi pembelajaran. Strategi 

pembelajaran merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar siswa.  

Penelitian dilakukan di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Kalibening 

Salatiga. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah alternatif, yang berdiri atas 

prakarsa dari warga setempat. Secara administratif tercatat sebagai SMP 

terbuka yang menginduk ke SMP Negeri 10 Salatiga. Sekolah ini berupaya 

mengimplementasikan empat pilar pembelajaran dalam program-program 

pembelajarannya dan merintis pembelajaran khas yang berbeda dengan 

sekolah-sekolah pada umumnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah, “Bagaimanakah strategi pembelajaran Matematika di SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan 

memaknai hal-hal yang paling mendasar dalam strategi pembelajaran 

matematika di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam khasanah 

teoretik strategi pembelajaran Matematika.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

bagi sekolah dan guru dalam pengembangan kompetensi di bidang strategi 

pembelajaran, terutama strategi pembelajaran Matematika.  

E. Definisi Operasional  

1.  Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah siasat/taktik yang direncanakan guru 

untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.  

2.  Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah pembelajaran tentang ilmu logika, 

pola dan hubungan mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep 
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agar siswa mampu berpikir kritis, logis, sistematis, objektif, jujur, dan 

disiplin dalam memandang dan menyelesaikan suatu masalah.  

3.  Sekolah Alternatif 

 Sekolah alternatif adalah sekolah yang secara kelembagaan, 

kurikulum, metode pendidikan dan metode evaluasinya bersifat alternatif, 

lahir dari keinginan untuk mengantarkan anak pada persoalan nyata, 

lembaga dan pengajarnya mampu memberi pengajaran dengan metode-

metode yang inovatif dan kreatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




