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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  merupakan  suatu  aspek  yang  mendasar  dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia sebagai upaya menghadapi proses dan 

dinamika  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  ditengah‐tengah  pluralitas 

masyarakat global. Pendidikan merupakan  suatu proses yang berkelanjutan, 

terus menerus  dan  berlangsung  seumur  hidup  (Long  life  education)  dalam 

rangka  mewujudkan  masyarakat  dewasa,  mandiri  dan  bertanggung  jawab 

serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan  pendidikan  nasional  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tujuan 

nasional,  sebagaimana  tercantum dalam pembukaan Undang‐Undang Dasar 

1945  alenia  ke‐empat,  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Dalam 

Undang‐Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem 

Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas),  pada  Bab  II  Pasal  3  dinyatakan 

pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi 

peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada 

Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, 
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mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung 

jawab.  

Menurut  Bloom  dalam  taksonominya  terhadap  hasil  belajar,  hasil 

belajar  dikategorikan  dalam  tiga  ranah,  yaitu  1)  ranah  kognitif  (cognitif 

domain),  2)  ranah  afektif  (affektive  domain),  3)  ranah  psikomotorik  (motor 

skill domain). (Uno, 2008: 12‐13)  

Secara umum Kualitas Pendidikan diwarnai oleh empat kriteria yaitu: 

1) kualitas awal peserta didik, 2) penggunaan dan pemilihan sumber‐sumber 

pendidikan  yang  berkualitas,  3)  proses  belajar  mengajar  dan  4)  output 

pendidikan.  Berbagai masalah  yang  terjadi  dan  belum  terciptanya  kualitas 

atau mutu pendidikan yang dicita‐citakan, mensyaratkan bahwa pendidikan di 

Indonesia  harus  terus  menerus  dibangun  dan  dibenahi.  Pendidikan 

merupakan  kebutuhan  bangsa  dan  siapa  saja  yang  belajar  dan  dimanapun 

mereka belajar, pemerintah memberikan kesempatan dan support yang adil 

dan setara. 

Kualitas proses pembelajaran atau keberhasilan belajar mengajar pada 

dasarnya merupakan  perubahan  positif  selama  dan  sesudah  proses  belajar 

mengajar dilaksanakan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari dua segi yaitu guru 

dan siswa. Dari segi guru, keberhasilan mengajar dapat dilihat dari ketepatan 

guru dalam memilih bahan ajar, media dan alat pembelajaran yang digunakan 

dalam suasana yang menggairahkan, menyenangkan, sehingga peserta didik 

dapat menikmati  kegiatan  yang memuaskan.  Dari  segi  siswa,  keberhasilan 
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mengajar dapat dilihat dari  timbulnya keinginan untuk belajar mandiri yang 

mengarah  terjadinya  peningkatan  aspek  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik. 

Keterlibatan  peserta  didik  secara  aktif  dalam  proses  pembelajaran  dan 

perubahan  positif  yang  ditimbulkan  akibat  dari  proses  belajar  mengajar, 

dapat  dilihat  dari  segi  fisik,  segi  intelektual  dan  emosional  selama 

berlangsungnya  keinginan  belajar  mengajar,  serta  mengalami  perubahan 

secara  sadar atau  tidak  sadar  setelah proses belajar mengajar.  (Nata, 2009: 

311‐312) 

Tolok  ukur  tingkat  kualitas  pendidikan  dapat  dilihat  dari  berbagai 

aspek. Jika sistem manajerial yang dipergunakan bertumpu pada pendidikan 

sebagai  suatu  proses,  maka  berbagai  langkah  yang  ditempuh  oleh 

penyelenggara pendidikan formal itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan 

kinerjanya (Purwanto, 2006: 6). Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa 

pendidikan  merupakan  upaya  yang  dapat  mempercepat  pengembangan 

potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebaskan padanya. 

Karena  hanya manusia  yang  dapat  dididik  dan mendidik.  Pandidikan  dapat 

mempengaruhi  perkembangan  fisik,  mental,  emosional,  moral,  serta 

keimanan dan ketakwaan manusia. (Sa’ud & Makmum, 2005: 6) 

Sebab‐sebab  umum  rendahnya  mutu  pendidikan  bisa  dikarenakan 

oleh beberapa hal  yang mencakup desain  kurikilum  lemah, bangunan  yang 

tidak memenuhi  syarat,  lingkungan  kerja  yang  buruk,  sistem  dan  prosedur 
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yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumber daya yang kurang, 

dan pengembangan staf yang tidak memadai. (Sallis, 2010: 103‐104) 

Usaha  memajukan  sekolah  dan  menanggulangi  kesulitan‐kesulitan 

yang  dialami  sekolah,  baik  yang  bersifat material maupun  yang  berkaitan 

dengan  pendidikan  anak‐anak,  kepala  sekolah  tidak  dapat  bekerja  sendiri. 

Kerjasama kepala  sekolah dengan para guru dan karyawan harus dibangun. 

Hubungan  dan  kerjasama  yang  baik  dan  produktif  antara  sekolah  dengan 

masyarakat perlu dibina (Purwanto, 2006: 103) 

Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  di  SMP  Negeri  I  Gatak 

Sukoharjo  khususnya  pada  kelas  VIII  pada  pembelajaran matematika  pada 

materi lingkaran ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang selama ini cenderung ceramah sehingga banyak siswa 

yang mengantuk karena kurang menarik. 

2. Pelaksanaan  pembelajaran  cenderung  kurang  melibatkan  potensi  dan 

peran  serta  siswa  karena  seluruh  kegiatan  belajar mengajar  tersentral 

pada guru. 

3. Perhatian siswa terhadap materi pelajaran matematika belum terfokuskan 

disebabkan kondisi pembelajaran yang monoton dan searah. 

4. Siswa lebih sering mencatat materi yang diberikan guru. 

Berkaitan  dengan  masalah‐masalah  diatas  peneliti  akan  mencoba 

melakukan  observasi  dalam  pembelajaran matematika  yang  terjadi  di  SMP 
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Negeri  I Gatak  Sukoharjo.  Peneliti  akan mencoba melakukan  pembelajaran 

dengan genius learning strategy dalam pembelajaran matematika. 

Strategi  genius  learning dikembangkan oleh Adi W. Gunawan genius 

learning  strategy  adalah  suatu  sistem  yang  terancang  dengan  satu  jalinan 

yang sangat efisien yang meliputi diri anak didik, guru, proses pembelajaran 

dan  lingkungan  pembelajaran.  Dalam  genius  learning  strategy,  kita 

menempatkan anak sebagai pusat dari proses pembelajaran, sebagai subyek 

pendidikan.  Tidak  seperti  yang  terjadi  selama  ini,  anak  didik  ditempatkan 

dalam  suatu  posisi  yang  tidak  pas,  yaitu  sebagai  obyek  pendidikan. 

(Gunawan: 2006: 6) 

Penerapan genius  learning strategy dalam proses pembelajaran yaitu 

suasana kondusif, hubungan, gambaran besarn, tetapkan tujuan, pemasukan 

informasi, aktivasi, demonstrasi dan ulangi (review) dan lingkaran. Penerapan 

strategi  tersebut  dikenal  sebagai  lingkaran  sukses  pembelajaran  Genius 

learning dengan benar efektif dan efisien. (Gunawan: 2006: 333 – 334) 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  penulis  akan 

mencoba  melakukan  penelitian  tentang  peningkatan  kualitas  proses 

pembelajaran matematika  dengan  strategi  genius  learning  strategy  dengan 

rancangan, PTK Mata Pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 Gatak Sukoharjo. 
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B. Perumusan Masalah 

Dengan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka 

dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah  peningkatan  kualitas  proses  belajar  siswa  setelah  dilakukan 

pembelajaran matematika dengan genius learning strategi di SMP Negeri 

1 Gatak Sukoharjo? 

2. Adakah  peningkatan  hasil  belajar  siswa  setelah  dilakukan  pembelajaran 

matematika  melalui  genius  learning  strategy  di  SMP  Negeri  1  Gatak 

Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Meningkatkan  kualitas  proses  pembelajaran matematika  dengan  genius 

learning strategy di SMP Negeri 1 Gatak Sukoharjo. 

2. Meningkatkan  hasil  belajar  siswa  dalam  pembelajaran  matematika 

dengan genius learning strategy di SMP Negeri 1 Gatak Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara  umum,  penelitian  ini  memberikan  sumbangan  dalam 

pembelajaran  matematika  utamanya  peningkatan  kualitas  proses 

pembelajaran dengan genius learning strategy. 
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Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran  matematika  yang  mulai  bergeser  ke  pembelajaran  yang 

mementingkan prosesnya, karena dalam proses pembelajaran disarankan 

untuk menggunakan  paradigma  belajar  yang menunjukkan  pada  proses 

untuk mencapai hasil. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dalam penelitian ini secara praktis yaitu: 

a. Bagi guru, dapat membantu guru dalam peningkatan kualitas proses 

pembelajaran matematika dengan genius learning strategy.  

b. Bagi  siswa,  meningkatkan  kualitas  dan  keaktifan  siswa  dalam 

pembelajaran  matematika,  siswa  lebih  termotivasi  dan  berminat 

dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. 

c. Bagi  sekolah,  memberi  informasi  dan  masukan  dalam  penggunaan 

genius  learning  Strategy  pada  pembelajaran  matematika, 

meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. 

d. Bagi  perpustakaan,  dapat  dimanfaatkan  sebagai  referensi  bagi 

penelitian berikutnya. 

 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas adalah mutu. 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi dalam belajar. 
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3. Matematika adalah ilmu tentang belajar. 

4. Kualitas  proses  adalah  tinjauan  keberhasilan  proses  belajar  dilihat  dari 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

5. Kualitas output adalah tinjauan keberhasilan hasil belajar siswa dari hasil 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

6. Genius  learning  strategy  adalah  suatu  strategi  pembelajaran  yang 

memusatkan anak didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




