
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi mempunyai peran yang sangat penting bagi 

dunia pendidikan, terutama pada era sekarang. Majunya teknologi 

mempunyai dampak dalam berkembangnya ilmu pengetahuan yang 

mempunyai sisi positif maupun sisi negatif. Keterkaitan antara pendidikan 

dan kemajuan teknologi pun diperhitungkan dalam sikap siswa menerima 

ilmu pengetahuan. Adanya teknologi tidak lantas menjadikan siswa malas 

dan kemudian melalaikan sebagian tanggung jawabnya yaitu belajar 

sebagai tanggung jawab dan mengasah kemandirian dalam berfikir. 

Matematika menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang mempunyai 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Faktanya, matematika 

mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak dari bidang studi lain di 

sekolah pada umumnya. Namun, pada kenyataannya sebagian besar siswa 

merasa bahwa matematika merupakan pelajaran yang menakutkan dan 

sulit untuk dipelajari, meskipun diakui bahwa matematika dianggap 

pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tapi banyak orang 

yang belum bisa merasakannya, kecuali dalam hitungan praktis. 

Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu bagi sebagian guru yang 

mengetahui tentang metode pengajaran, bisa dikatakan antara pengetahuan 

yang dimiliki hanya pengetahuan belaka, sedangkan penerapannya sangat 
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sedikit sekali dilaksanakan. Banyak guru berpendapat bahwa sebagian dari 

mereka bertindak seperti itu demi tuntutan kurikulum. Permasalahan ini 

mengakibatkan banyak lulusan mempunyai banyak pengetahuan tetapi 

miskin dalam kemampuan berfikir dan miskin dalam kepribadian, 

termasuk berjiwa penakut, kurang berani mengambil kesimpulan, dan 

kurang berani bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. 

Keterkaitan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas tidak 

lepas dari tanggung jawab sebagai nilai inti bagi siswa dan kemandirian  

sebagai etos atau gaya hidup yang harus dimiliki siswa. Dengan demikian, 

siswa diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab yang diukur dari 

indikator melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh- 

sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu, mau menerima akibat dari 

perbuatannya. 

Rendahnya kemandirian yang terjadi biasanya dikarenakan siswa 

tidak terbiasa dengan lingkup matematika tersebut. Peran guru menjadi 

salah satu faktor yang dapat mengubah cara pandang siswa terhadap 

matematika. Dengan demikian, diharapkan pula agar siswa dapat 

meningkatkan kemandirian sebagai gaya hidup yang harus dimiliki. 

Adapun kemandirian tersebut diukur dari indikator mampu menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawab, mampu mengatasi masalah , percaya pada 

kemampuan diri sendiri,  memiliki rasa ingin tahu yang besar. 

Berdasarkan observasi awal di SMP N 1 Gatak, khususnya siswa 

kelas VII masih mengalami beberapa masalah dalam belajar. Diantaranya 
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rendahnya kemandirian siswa dalam pembelajaran di kelas serta tanggung 

jawab didalamnya. Rendahnya tanggung jawab serta kemandirian dalam 

pembelajaran di kelas secara tidak langsung mempengaruhi hasil akhirnya 

nanti.  

Adapun tingkat prosentase indikator tanggung jawab siswa kelas 

VII di SMP N 1 Gatak adalah melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

dengan sungguh- sungguh (28,13%), mengumpulkan tugas tepat waktu 

(28,13%), mau menerima akibat dari perbuatannya (18,75%). Jadi rata- 

rata tingkat tanggung jawab siswa masih terbilang rendah yaitu 25%. 

Untuk tingkat prosentase indikator kemandiriannya adalah mampu 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab (21,88%), mampu mengatasi 

masalah (18,75%) , percaya pada kemampuan diri sendiri (28,13%), 

memiliki rasa ingin tahu yang besar (18,75%). Jadi rata- rata tingkat 

kemandirian siswa juga masih terbilang rendah yaitu 21,88%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masih rendahnya tanggung jawab dan kemandirian 

yang dimiliki oleh siswa kelas VII SMP N 1 Gatak. 

Dalam hal ini, guru sudah melakukan perbaikan pembelajaran 

dengan menggunakan metode diskusi atau berkelompok. Namun, 

perbaikan ini belum mampu meningkatkan kemampuan siswa secara 

keseluruhan, termasuk masih rendahnya sikap tanggung jawab dan 

kemandirian yang dimiliki siswa dalam belajar.  

Adapun salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

tanggung  jawab dan kemandirian belajar matematika adalah model 
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belajar tuntas.  Joice and Weil  (dalam Made Wena. 2009:184), belajar 

tuntas menyajikan suatu cara yang menarik dan ringkas untuk 

meningkatkan unjuk kerja siswa ke tingkat pencapaian suatu pokok 

bahasan yang lebih memuaskan. Model pembelajaran ini terdiri dari lima 

tahap, yaitu orientasi (orientation),  penyajian (presentation), latihan 

terstruktur (structured practice), latihan terbimbing (guided practice), dan 

latihan mandiri (independent practice). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti  melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model belajar tuntas, dan 

di harapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan kemadirian siswa, 

khususnya matematika. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah peningkatan tanggung jawab belajar matematika setelah 

dilakukan model  belajar tuntas? 

2. Adakah peningkatan kemandirian belajar matematika setelah 

dilakukan model belajar tuntas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan 

kemandirian belajar matematika siswa 
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2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran 

matematika, yang dilihat dari indikator melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dengan sungguh- sungguh, mengumpulkan 

tugas tepat waktu, mau menerima akibat dari perbuatannya 

melalui model belajar tuntas di SMP N 1 Gatak Semester Genap 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

b. Meningkatkan kemandirian dalam pembelajaran matematika, yang 

dilihat dari indikator: mampu menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab, mampu mengatasi masalah , percaya pada kemampuan diri 

sendiri, memiliki rasa ingin tahu yang besar melalui model belajar 

tuntas di SMP N 1 Gatak Semester Genap Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai dasar untuk peningkatan tanggung jawab siswa melalui 

model belajar tuntas pada pembelajaran matematika. 

b. Sebagai dasar untuk peningkatan kemandirian siswa melalui 

model belajar tuntas pada pembelajaran matematika. 
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2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa, penelitian ini di harapkan berguna untuk 

meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian yang dimiliki 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

b. Manfaat bagi guru, dapat memanfaatkan model belajar tuntas 

sehingga tanggung jawab dan kemandirian siswa dapat 

meningkat. 

c. Manfaat bagi sekolah, sebagai tindakan pemberdayaan 

kompetensi pedagogik guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


