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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu 

pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor kemajuan suatu bangsa. 

Oleh sebab itu pendidikan harusnya mendapatkan perhatian khusus. Pihak 

pengelola pendidikan selalu berusaha menggali atau memperoleh peningkatan 

hasil belajar siswa dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya pendidikan 

yang tersedia. 

Pendidikan bertujuan menumbuh kembangkan potensi manusia agar 

menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. Pendidikan akan membawa 

perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada individu, kolompok, dan 

masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk  individu-

individu yang berkompetensi di bidangnya sehingga sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Rubiyanto, dkk,2004:1). 

Pada umumnya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah terdapat 

kondisi pembelajaran yang kurang optimal. Siswa diposisikan hanya menjadi 

pendengar ceramah guru dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

menjadi membosankan dan membuat siswa malas belajar. 
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Kita mengetahui bahwa tingkat belajar siswa berbeda-beda, karena siswa 

harus diberi waktu belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini 

kemandirian belajar siswa akan terlihat. Siswa yang lebih sering membaca, 

menulis, dan mengerjakan soal pasti akan lebih pandai daripada siswa yang tidak 

belajar. 

Rendahnya kemandirian  siswa dapat dilihat di saat mereka mengerjakan 

tugas seringkali mereka tidak percaya diri pada jawabannya sendiri. Bahkan 

terkadang mereka menunggu jawaban dari guru. Sehingga dalam pembelajaran 

matematika yang aktif adalah gurunya. Pasifnya siswa ini membuat dirinya 

semakin tidak memiliki rasa tanggung jawab pada pekerjaannya. Saat menerima 

kesulitan dalam memahami  pelajaran matematika, mereka hanya  diam tidak 

mau bertanya. Karena rasa keingintauannya terkalahkan oleh sifat putus asa. 

Siswa cenderung cepat menyerah saat mengalami kesulitan. Dalam hal ini 

kemandirian siswa sangatlah penting.  

Berdasarkan observasi awal dengan guru matematika, tingkat rendahnya 

kemandirian siswa juga dialami siswa MAN Purwodadi. Adapun indikator-

indikator kemandiriannya antara lain: (1) mampu bekerja sendiri, (2) 

bertanggung jawab, (3) percaya pada kemampuan sendiri. Tingkat prosentase 

indikator siswa kelas XI di MAN Purwodadi adalah (1) mampu bekerja sendiri 

31,57%, (2) bertanggung jawab 28,94%, (3) percaya pada kemampuan sendiri 

26,31%. Permasalahan  tersebut berdampak pada minimnya siswa yang 
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memperoleh hasil belajar matematika diatas kriteria ketuntasan minimum. Siswa 

XI MAN Purwodadi hanya 44,73% yang memenuhi KKM ( ≥74 ). 

Salah satu faktor rendahnya kemandirian belajar siswa MAN Purwodadi 

adalah keadaan atau kondisi belajar di dalam kelas yang monoton. Keadaan yang 

jenuh membuat siswa malas belajar. Tidak adanya motivasi untuk belajar. Hal ini 

dapat dilihat di saat siswa menerima pelajaran. Siswa hanya mendengarkan atau 

menulis tetapi tidak dapat memahaminya. Keingin tauan siswa kurang, sehingga 

mereka jarang bertanya.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang kurang disukai 

siswa. Banyak siswa beranggapan bahwa mata pelajaran matematika sangat sulit. 

Padahal sulit tidaknya pelajaran itu tergantung pada siswa sendiri, semua itu 

tergantung siap atau tidak mereka menerima pelajaran. Oleh sebab itu bagaimana 

cara guru meyakinkan siswa bahwa pelajaran matematika tidak sulit seperti yang 

mereka bayangkan, karena dengan ketidak senangan tersebut dapat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar matematika.  

Berdasarkan masalah-masalah di atas, hendaknya guru memilih dan 

menerapkan strategi aktif yang mampu meningkatkan kemandirian dan hasil 

belajar siswa. Salah satu strategi aktif yang dapat meningkatkan suasana kelas 

yang kondusif dan menyenangkan adalah strategi pembelajaran Lightening the 

learning climate. 

Strategi pembelajaran Lightening the learning climate merupakan 

pembelajaraan yang dengan cepat menemukan suasana yang rileks dan tidak 
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menakutkan dengan meminta peserta didik untuk membuat humor-humor kreatif 

yang berhubungan dengan materi belajar ( Silberman, 2007 : 90 ). 

Di saat ada permasalahan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan 

penerapan strategi pembelajaran aktif Lightening the learning climate sebagai 

salah satu usaha peningkatan kemandirian dan hasil belajar matematika siswa 

MAN Purwodadi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan secara masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Adakah peningkatan kemandirian belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan strategi Lightening the learning climate ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan pembelajaran 

dengan strategi Lightening the learning climate? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini mengkaji dan mendeskrepsikan tentang: 

a. Meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi Lightening the learning climate di MAN Purwodadi. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika 

melalui Lightening the learning climate di MAN Purwodadi. 
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2. Tujuan Khusus: 

a. Mendiskripsikan proses pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran menggunakan Lightening the learning climate  di MAN 

Purwodadi Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013 

b. Mendiskripsikan peningkatan kemandirian dan hasil belajar siswa di MAN 

Purwodadi Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013, setelah melalui 

pembelajaran Lightening the learning climate. Aktivitas siswa dilihat 

dalam pembelajaran matematika pada indikator : a) siswa mampu bekerja 

sendiri, b) bertanggung jawab, c) percaya diri. 

D. Manfaat  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika  utamanya pada peningkatan kemandirian siswa dan 

hasil belajar  dalam pembelajaran matematika melalui strategi  Lightening the 

learning climate. 

2. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru, siswa 

dan sekolah yaitu: 
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a. Bagi Siswa, supaya memiliki kemandirian belajar yang tinggi agar dapat 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik dalam pembelajaran matematika.  

b. Bagi guru, sebagai masukan dan dasar pemikiran guru dan calon guru 

untuk dapat memilih metode yang tepat dalam kegiatan belajar matematika 

sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas. 

c. Bagi kepala sekolah, dapat meningkatkan produk ini untuk melakukan 

pembinaaan gurunya dalam bidang pembelajaraan. 

 


