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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  (IPTEK) dalam 

era industri dan informasi dewasa ini membuat situasi dunia sukar diprediksi. 

Pendidikan yang merupakan sarana utama bagi suatu Negara untuk meningkatkan 

sumber daya manusianya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar 

dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian 

pendidikan harus betul-betul diarahkan dan ditingkatkan kualitasnya untuk 

menghasilkan manusia yang professional dan mampu bersaing, disamping 

memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. 

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan membutuhkan waktu 

yang panjang, serangkaian proses yang teratur dan sistematis, karena terkait 

dengan berbagai aspek kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan tersebut perlu 

disesuaikan dengan perkembangan jaman, misalnya kebutuhan masyarakat dan 

jiwa otonomi daerah dalam mengelola sumber daya manusianya. 

Pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang kemudian 

disempurnakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) merupakan 

salah satu wujud upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan 

diberlakukannya KTSP di sekolah baru-baru ini menuntut siswa untuk bersikap 

aktif, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan.  
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Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif, dan inovatif dari siswa tidaklah 

mudah. Fakta yang terjadi adalah Guru dianggap sebagai sumber belajar yang 

paling benar, sedangkan posisi siswa sebagai pendengar ceramah Guru. 

Akibatnya proses belajar mengajar cenderung membosankan dan menjadikan 

siswa malas belajar. Sikap anak didik yang pasif tersebut ternyata tidak hanya 

terjadi pada mata pelajaran tertentu saja, tetapi pada hampir semua mata pelajaran 

termasuk matematika. 

 Matematika dengan hakikatnya sebagai ilmu yang terstruktur dan 

sistematis, sebagai suatu kegiatan manusia melalui proses yang aktif, dinamis dan 

generatif, serta sebagai ilmu yang mengembangkan sikap berfikir kritis, objektif 

dan terbuka menjadi sangat penting untuk dimiliki peserta didik dalam 

menghadapi perkembangan IPTEK yang terus berkembang (Asep Sapaat, 2004) 

Dengan adanya pelajaran matematika pada semua jenjang pendidikan 

diharapkan siswa  yang mempelajari matematika memiliki ciri-ciri karakteristik 

matematika seperti berfikir logis, kritis, praktis, berfikir positif dan berjiwa kreatif 

(Ruseffendi, 1991 : 208). Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada 

pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti 

kegiatan tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, 

penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan 

penguasaan materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa 

prestasi belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. 
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Rendahnya prestasi belajar matematika tidak mutlak disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan siswa dalam matematika, tetapi ada faktor lain yang 

mempengaruhinya, seperti metode mengajar dan bagaimana aktivitas siswa 

tersebut dalam belajar. 

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh peneliti sewaktu melaksanakan 

kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) terdapat kecenderungan perilaku 

siswa didalam kelas antara lain yaitu : 1) Di ruang kelas siswa tenang 

mendengarkan uraian Guru, 2) Hampir tidak ada siswa yang mempunyai inisiatif 

untuk bertanya kepada Guru, 3) Sibuk menyalin apa yang ditulis dan diucapkan 

oleh Guru, 4) Apabila ditanya oleh Guru tidak ada yang mau menjawab individu 

tetapi mereka menjawab secara bersama-sama sehingga suara yang diucapkan 

tidak jelas, 5) Siswa terkadang ramai sendiri sewaktu guru menerangkan atau 

menjelaskan. 

Keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar hampir tidak 

nampak. Siswa jarang sekali mengajukan pertanyaan walaupun guru telah 

memancing dengan pertanyaan-pertanyaan  yang sekiranya siswa belum jelas. 

Suatu kelompok siswa dikatakan belajar secara aktif bila ada mobilitas, misalnya 

nampak dari interaksi yang terjadi antara Guru dan siswa, dan diantara siswa 

sendiri, komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah dari Guru ke siswa tetapi 

banyak arah. Bila mereka belajar dalam ruangan kelas akan nampak dari adanya 

kebebasan siswa untuk bergerak (Ruseffendi, 1991 : 2). 
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Aktivitas di dalam kelas tidak hanya dari pihak siswa saja tetapi juga 

memerlukan aktivitas dari Guru. Kurang aktifnya Guru dalam mendekati siswa 

serta membimbing siswa pada saat pelajaran berlangsung juga mempengaruhi 

aktivitas siswa. Guru jarang mendekati dan membimbing siswa baik secara 

individual maupun kelompok pada saat pelajaran berlangsung, sehingga siswa 

cenderung diam, pasif, serta tidak berani mengajukan pertanyaan ataupun 

mengeluarkan ide-ide pada saat pelajaran berlangsung. 

Kondisi di atas ditandai bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar Guru biasanya kurang menggunakan pendekatan yang bervariasi dan 

cenderung menggunakan suatu metode pembelajaran tradisional yaitu hanya 

menggunakan metode ceramah atau metode tanya jawab. Hal ini dapat 

menimbulkan kejenuhan dan menurunnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti 

proses belajar mengajar, sehingga penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

yang disampaikan sangat rendah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru dituntut untuk dapat 

menumbuhkan minat, motivasi belajar, menghilangkan kejenuhan siswa dalam 

proses belajar mengajar. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah penerapan 

pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). 

Pembelajaran model PAKEM adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan 

dan pemahaman dengan penekanan kepada belajar sambil bekerja dan bermain, 

sementara Guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk 
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pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan 

efektif ( Rachmawati, 2007) 

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti 

tentang implementasi PAKEM sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi bahwa 

keberhasilan pembelajaran matematika tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 

Guru dan tercapainya tujuan pembelajaran, melainkan aktivitas siswa juga sangat 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran matematika. Apabila siswa mempunyai 

partisipasi aktif yang kurang, kreatifitas yang kurang, kemandirian belajar yang 

masih kurang serta kemampuan matematika yang masih rendah maka 

pembelajaran matematika tidak akan meningkat.  

 

C.  PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Fokus permasalahan dalam 

penelitian ini adalah kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

matematika. Peran aktif siswa dapat ditingkatkan melalui pengimplementasian 

PAKEM yaitu suatu rangkaian kegiatan penyampaian mata pelajaran yang 

membawa siswa ke arah tujuan pembelajaran / kompetensi yang harus dikuasai 
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dengan menggunakan metode, pendekatan, dan tenik pengajaran yang bervariasi 

sehingga dapat menumbuhkan keaktifan dan kreativitas baik guru maupun siswa 

dalam suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan 

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dikhususkan pada 

keberanian siswa untuk bertanya, keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan 

dan keaktifan siswa untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka Penulis 

dapat menyimpulkan rumusan masalah secara umum dari penelitian ini yaitu, 

“Apakah pengimplementasian PAKEM dapat meningkatkan keaktifan siswa yang 

secara langsung juga akan meningkatkan hasil belajar siswa?”. Dari permasalahan 

umum ini dapat dirinci menjadi dua permasalahan khusus, yaitu : 

1. Apakah pengimplementasian PAKEM dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika smapai 75% ? 

2. Apakah peningkatan peran aktif siswa dalam pembelajaran dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar antara siswa setelah diberikan 

PAKEM dan sebelum diberikan PAKEM. 
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2. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan PAKEM. 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui peran aktif siswa 

dalam proses pembelajaran. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada pembelajaran matematika. Secara teoritis hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan 

PAKEM serta sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

sejenis. 

Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

PAKEM di pembelajaran matematika. Bagi guru dapat digunakan sebagai bahan 

masukan khususnya bagi guru kelas VII tentang suatu alternatif pembelajaran 

matematika untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan 

pendekatan PAKEM. Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan 

dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan dalam 

belajar matematika secara aktif, kreatif dan menyenangkan melalui penyelidikan 

sesuai perkembangan berfikirnya. 

 




