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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan 

bangsa dan mempunyai andil besar dalam mencetak generasi yang 

berpengetahuan dan berkompetensi, sehingga nantinya akan menjadi aset 

dalam pembangunan. Pendidikan mempunyai tujuan yang terarah pada 

peningkatan kemampuan, ketrampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai 

pengembangan peserta didik. Produk pendidikan yang berkualitas tidak 

terlepas dari peran pendidik dalam proses pembelajaran. Guru dituntut 

mampu menciptakan situasi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, 

inovatif, dan menyenangkan dalam proses kegiatan pembelajaran 

khususnya matematika. Matematika menjadi sangat penting seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, 

serta sebagai salah satu ilmu dasar yang memiliki nilai esensial yang dapat 

diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang perlu 

mendapat perhatian lebih dalam dunia pendidikan. Dibandingkan dengan 

mata pelajaran lain, prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika lebih 

rendah. Hal ini terjadi karena sebagian besar siswa kurang antusias 

menerimanya. Siswa lebih bersifat pasif, malu atau takut untuk 

mengungkapkan gagasan atau penjelasan dari soal-soal latihan yang 

diberikan oleh guru. Tidak jarang siswa kurang mampu dalam 
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mempelajari matematika sebab matematika dianggap sulit, menakutkan 

bahkan sebagian dari mereka ada yang membencinya sehingga matematika 

dianggap sebagai momok oleh mereka. Hal ini menyebabkan siswa 

menjadi malas terhadap matematika yang berimbas pada prestasi 

matematika yang  rendah. 

Belajar mandiri adalah cara belajar aktif dan partisipatif untuk 

mengembangkan diri masing-masing individu yang tidak terikat dengan 

kehadiran guru, dosen, pertemuan tatap muka di kelas, kehadiran teman 

sekolah (Martinis Yamin, 2008 : 115). Belajar mandiri merupakan belajar 

dalam mengembangkan diri, ketrampilan dengan cara tersendiri. Peran 

guru dan dosen sebagai fasilitator dan konsultan sebagaimana diamanatkan 

dalam KTSP. Kemandirian belajar diartikan sebagai suatu proses belajar 

yang terjadi pada diri seseorang, dan dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan belajar orang tersebut dituntut untuk aktif secara individu sehingga 

memiliki manfaat untuk memupuk tanggung jawab, dapat memecahkan 

masalah, memiliki percaya diri yang kuat dan bisa menjadi guru bagi 

dirinya sendiri. Kemandirian belajar akan terwujud apabila siswa aktif 

mengontrol segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi dan selanjutnya 

merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui dan 

siswa mau aktif di dalam proses pembelajaran yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 6 Maret 2012 di 

SMP N 3 Colomadu khususnya kelas VII E yang berjumlah 32 siswa, 

terdiri 16 siswa putri dan 16 siswa putra, dalam belajar matematika 
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kemandirian siswa secara umum masih relatif rendah. Dilihat dari 

indikator adalah sebagai berikut: 1) Kemampuan mengerjakan soal latihan 

sebanyak 9 siswa (28,25%), 2) Kemampuan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan sebanyak 5 siswa (15,6%), dan 3) Kemampuan dalam 

menjelaskan pekerjaannya kepada teman lainnya 4 siswa (12,5%). Siswa 

yang mencapai KKM ≥ 70 hanya 37,5% sehingga prestasi belajar 

matematikanya masih rendah. 

Penyebab rendahnya kemandirian siswa dalam pembelajaran 

matematika siswa SMP N 3 Colomadu dikarenakan kurangnya perhatian 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

dikarenakan oleh guru dalam menyampaikan materi kurang menarik dan 

kurang bervariasi, sehingga siswa cenderung merasa bosan. Sebagian 

besar guru masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar 

yaitu guru menerangkan sedangkan siswa mencatat. Guru masih menjadi 

pusat pembelajaran sehingga kegiatan siswa dalam kelas hanya duduk dan 

mendengarkan penjelasan. Terlebih lagi sikap guru yang tegas seringkali 

dianggap menakutkan oleh sebagian siswa.  

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan maka 

guru perlu menerapkan model pembelajaran yang sesuai atau tepat 

sehingga dapat mengatasi permasalahan dalam meningkatkan kemandirian 

belajar matematika siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam permasalahan ini adalah strategi pembelajaran yang 
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menarik dan menyenangkan yaitu melalui strategi pembelajaran aktif 

Hollywood Squares Review. 

Strategi pembelajaran aktif Hollywood Squares Review merupakan 

salah satu pembelajaran aktif berbasis permainan diawali dengan 

memberikan bahan ajar menggunakan metode ceramah kepada peserta 

didik.  Meminta peserta didik menulis dua atau tiga pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran sehingga siswa aktif untuk bertanya 

jawab (Mel Silberman, 2009:  257). 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti termotivasi 

untuk melakukan penelitian tentang penerapan strategi pembelajaran aktif 

Hollywood Squares Review. Penerapan metode ini ditujukan untuk 

meningkatkan kemandirian belajar siswa, sehingga kalau siswa sudah 

mandiri akan meningkat juga prestasinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan kemandirian belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe Hollywood Squares Review untuk siswa kelas 

VII E  SMP N 3 Colomadu tahun ajaran 2011/2012? 

Kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika dilihat dari 

indikator sebagai berikut: 
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a. Kemampuan mengerjakan soal  latihan. 

b. Kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan. 

c. Kemampuan dalam menjelaskan pekerjaannya kepada teman 

lainnya. 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar siswa kelas VII E SMP Negeri 3 

Colomadu setelah diterapkan strategi pembelajaran aktif tipe 

Hollywood Squares Review? 

Prestasi dalam matematika dilihat dari nilai siswa yang mencapai 

KKM ≥ 70. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah : 

1. Meningkatkan kemandirian belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe Hollywood Squares Review pada siswa kelas 

VII E SMP N 3 Colomadu tahun ajaran 2011/2012. 

2. Meningkatkan prestasi belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe Hollywood Squares Review pada siswa kelas 

VII E SMP N 3 Colomadu tahun ajaran 2011/2012. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya 

pada peningkatan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika 



6 

 

melalui strategi pembelajaran aktif tipe Hollywood Squares Review. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada strategi pembelajaran di sekolah serta mampu mengoptimalkan 

kemandirian siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat memanfaatkan strategi pembelajaran aktif tipe 

Hollywood Squares Review sehingga kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkat. 

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki dalam diri masing-masing siswa. 

c. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran matematika. 


