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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Disiplin belajar sangat penting, karena sikap disiplin bertujuan agar 

dapat menjaga dari perilaku yang menyimpang dan hal-hal yang dapat 

menganggu dalam proses pembelajaran. Dengan disiplin membuat siswa terlatih 

dan mempunyai kebiasaan melakukan tindakan yang baik serta dapat mengontrol 

setiap tindakannya sehingga siswa akan taat, patuh dan tertib terhadap kegiatan 

belajar mengajar. Di dalam pembelajaran, disiplin sangat dibutuhkan karena 

tanpa adanya kesadaran melaksanakan aturan yang ditetapkan sebelumnya, 

pembelajaran tidak akan berjalan efektif dan optimal. Oleh karena itu, agar 

pembelajaran berjalan lancar maka semua siswa harus disiplin baik disiplin 

mentaati peraturan sekolah, disiplin mengerjakan PR, disiplin dalam 

mengerjakan tugas, dan disiplin dalam belajar di rumah. 

Tingkat kedisiplinan belajar setiap siswa akan berbeda-beda. Siswa yang 

terbiasa dalam disiplin belajar akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya di 

rumah maupun di sekolah sehingga akan menunjukkan kesiapannya dalam proses 

pembelajaran di sekolah, sedangkan siswa yang tidak disiplin belajar mereka 

kurang menunjukkan kesiapannya dalam belajar. Mereka akan menunjukkan 

perilaku yang menyimpang dalam proses pembelajaran seperti tidak mengerjakan 
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PR, membolos, tidak memperhatikan penjelasan guru, melanggar tata tertib 

sekolah. 

Perilaku disiplin tidak akan tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu 

kesadaran diri, latihan, kebiasaan, dan juga adanya hukuman. Bagi siswa disiplin 

belajar juga tidak akan tercipta apabila siswa tidak mempunyai kesadaran diri. 

Siswa akan disiplin dalam belajar apabila siswa sadar akan pentingnya belajar 

dalam kehidupannya. Siswa yang sudah terbiasa disiplin, sikap dan perbuatan 

disiplin yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai suatu beban, melainkan 

suatu tindakan yang sudah biasa dilakukan setiap hari. Siswa yang sadar akan 

pentingnya belajar  akan menunjukkan perilaku yang memiliki kecenderungan 

disiplin yang tinggi dalam dirinya, disamping itu juga akan timbul suatu motivasi 

dalam diri siswa. Mereka menyadari bahwa dengan disiplin belajar akan 

mempermudah kelancaran di dalam proses pendidikan. Hal ini terjadi karena 

dengan disiplin rasa segan, rasa malas, dan rasa membolos akan teratasi.  

Di dalam proses belajar mengajar, disiplin terhadap peraturan dan tata 

tertib harus diterapkan, karena peraturan dan tata tertib merupakan suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan disiplin siswa dalam 

mentaati peraturan di dalam kelas maupun diluar kelas. Tanpa disiplin yang baik, 

suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan 

pembelajaran sehingga proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar 

sesuai dengan rencana.  
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Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 2 Banyudono 

khususnya kelas VII D  yang berjumlah 36 siswa, terdiri 12 siswa putra dan 24 

siswa putri dalam belajar matematika bahwa kedisiplinan siswa secara umum 

masih relatif rendah. Hal ini terlihat dalam hal: 1) membawa peralatan 

pembelajaran (44,44%); 2) menyelesaikan tugas tepat waktu (27,78%); 3) 

menyelesaikan PR tepat waktu (61,11%), 4) masuk kelas tepat waktu (47,72%). 

Akar penyebab rendahnya kedisiplinan belajar matematika salah satunya 

disebabkan guru masih menjadi pusat dari seluruh kegiatan di kelas. Siswa masih 

pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru dalam mengajar masih 

terpusat pada buku, kurang bervariasi dalam menyampaikan materi. Guru tidak 

menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa sulit memahami 

dan menyerap materi yang diajarkan yang berakibat munculnya rasa bosan dan 

malas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.   

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam pembelajaran 

matematika harus digunakan strategi pembelajaran yang sesuai. Sebagai 

alternatif, strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu strategi guided note 

taking. Strategi guided note taking merupakan strategi yang memungkinkan 

siswa berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dituntut untuk 

membuat catatan dan menyimpulkan sendiri dari materi yang disampaikan oleh 

guru, dimana sebelumnya guru membuatkan skema atau pola dengan 

mengosongi sebagian poin-poin yang penting sehingga terdapat bagian-bagian 

yang kosong dalam handout yang diberikan. Strategi ini memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk mengembangkan diri serta diharapkan mampu memecahkan 

masalah sendiri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan secara 

umum penelitian ini yaitu, “Apakah ada peningkatan kedisiplinan belajar 

matematika setelah menggunakan strategi guided note taking pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 2 Banyudono ?”  

C. TujuanPenelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan 

belajar matematika. 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses 

pembelajaran matematika melalui strategi guide note taking dan mendeskripsikan 

peningkatan kedisiplinan siswa belajar matematika.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan kajian dalam upaya mendalami teori tentang penerapan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan strategi guided note taking. Selanjutnya, 

temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 
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sekolah berkenaan dengan penerapan pembelajaran menggunakan strategi 

guided note taking. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membantu 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar matematika. 

b. Bagi guru penelitian ini merupakan informasi untuk memilih suatu alternatif 

pengajaran matematika melalui strategi guided note taking untuk 

meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

E. Definisi Istilah 

1. Kedisiplinan Belajar 

Kedisiplinan belajar adalah suatu kondisi yang terbentuk dari 

serangkaian perilaku sesesorang untuk melakukan aktivitas belajar yang 

sesuai dengan  peraturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Indikator 

kedisiplinan belajar matematika yang diamati pada penelitian ini: 1) taat pada 

peraturan ; 2) tepat waktu 

2. Strategi Pembelajaran Guided Note Taking 

Strategi pembelajaran guided note taking adalah suatu strategi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara guru menyiapkan 
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bagan/skema atau yang lain yang dapat membantu siswa dalam membuat 

catatan-catatan sesuai materi yang telah disampaikan.  

Langkah-langkah strategi pembelajaran guided note taking : 

a. Siswa diberikan materi yang sesuai dengan topik pembelajaran. 

b. Memberikan panduan catatan terbimbing 

c. Latihan soal untuk menyelesaikan suatu permasalahan  

d.  Siswa diminta untuk menyampaikan hasil pekerjaannya 

e. Beri klarifikasi 


