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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara (Uyoh Sadulloh et.al., 2008: 5). Pendidikan sangat penting bagi 

kehidupan manusia, karena pada dasarnya pendidikan merupakan suatu 

proses perubahan perilaku manusia dari yang belum tahu menjadi tahu, belum 

bisa menjadi bisa, belum terampil menjadi terampil, dan membantu dalam 

mengembangkan potensinya sehingga mampu mengatasi segala tantangan 

hidup yang dihadapi. 

Penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari kegiatan belajar dan 

mengajar (KBM). Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses yang 

dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kegiatan belajar siswa. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa proses mengajar oleh guru menghadirkan 

proses belajar pada pihak siswa yang berwujud perubahan tingkah laku 

meliputi perubahan ketrampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan serta 

pemahaman. Sehingga tampak bahwa titik berat peran guru bukan saja 

sebagai pengajar melainkan sebagai pembimbing belajar, pemimpin belajar 
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dan fasilitator belajar. Untuk mencapai tujuan pengajaran guru harus 

mempunyai cara dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. Hal ini 

sangat penting karena dengan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat 

dalam pembelajaran akan memaksimalkan dalam proses dan hasil belajar. 

Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan keaktifan sebagai dasar 

untuk dapat memahami konsep-konsep matematika yang berupa rumus-

rumus, hal tersebut dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan 

agar mudah menguasai dan memahami suatu konsep. 

Proses dan hasil belajar yang maksimal dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya sebagai berikut: (1) kurikulum, (2) media, (3) pendidikan, 

(4) metode, (5) fasilitas, (6) lingkungan, (7) guru, (8) minat, (9) motivasi. 

Menurut Slameto (1995:56) bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh 2 faktor. 

Faktor pertama adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor internal) 

dan faktor yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar siswa (faktor 

eksternal). Faktor internal meliputi kecerdasan inteligensi, bakat, minat, dan 

motivasi. Sedangkan faktor eksternal antara lain faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar yaitu keadaan keluarga, keadaan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. 

Motivasi merupakan suatu hal yang harus selalu diberikan oleh seorang 

guru dan dipunyai oleh setiap siswa dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran. Motivasi sekecil apapun dapat memberikan pengaruh terhadap 

prestasi yang diperoleh siswa. Prestasi dan motivasi belajar memiliki 

hubungan kesebandingan dengan peningkatan mutu pendidikan, yaitu apabila 
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dikehendaki peningkatan mutu pendidikan maka prestasi belajar yang dicapai 

harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan prestasi belajar dibutuhkan 

motivasi yang lebih besar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Motivasi digunakan untuk menggambarkan suatu dorongan, kebutuhan 

atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang khusus atau yang umum. 

Motivasi dan prestasi belajar menjadi hal yang penting di dalam proses 

pembelajaran, akan tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak 

siswa yang tidak memiliki kemauan belajar yang tinggi pada mata pelajaran 

matematika. 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang sering 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti oleh siswa. 

Banyak siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika. Sering kali 

dijumpai bahkan ditemukan ketakutan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika. Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang 

memuaskan. Selama ini umumnya siswa hanya bermodal menghafal rumus 

untuk menyelesaikan soal-soal matematika. 

Salah satu faktor yang menyebabkan siswa merasa kesulitan 

mempelajari matematika adalah anggapan siswa bahwa matematika sebagai 

kumpulan rumus yang kompleks dan rumit sehingga siswa enggan untuk 

belajar matematika. Peran guru dalam proses pembelajaran yang sangat 

dominan dan jarang melibatkan siswa menyebabkan siswa cenderung lebih 

pasif selama proses pembelajaran. Berdasarkan dari kesulitan-kesulitan 
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tersebut siswa menjadi kurang termotivasi untuk mempelajari mata pelajaran 

matematika. 

Motivasi siswa yang rendah di SD Negeri 2 Trucuk menyebabkan hasil 

belajar siswa yang rendah. Nilai yang diperoleh pada mata pelajaran 

matematika ≤ 60, sedangkan nilai 60 merupakan batas tuntas atau KKM. Dari 

26 siswa diketahui 12 siswa yang nilainya diatas KKM. Sedangkan 14 siswa 

belum tuntas dalam belajarnya yaitu dengan memperoleh nilai < 60. 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa yang mencapai KKM adalah 46,15 %, 

sedangkan yang belum memenuhi KKM adalah 53,85 %. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa di SD 

Negeri 2 Trucuk, Kabupaten Klaten adalah rendahnya antusias dan motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Hal ini dapat disebabkan 

karena ketakutan banyak siswa pada mata pelajaran ini dan kesulitan mereka 

dalam memahami konsep-konsep yang dipelajari. Untuk itu guru harus 

mampu memiliki strategi yang baik agar siswa mampu memahami konsep 

materi dan tujuan pembelajaran tercapai. 

Salah satu alternatif strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa adalah strategi pembelajaran Guided Note Taking. Strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (catatan terbimbing) adalah suatu strategi 

pembelajaran dimana guru menyiapkan bagan/skema atau yang lain yang 

dapat membantu siswa dalam membuat catatan-catatan sesuai materi yang 

telah disampaikan. Ada banyak bentuk atau pola yang dapat dilakukan oleh 

guru salah satunya melalui pemberian tugas yang paling sederhana dengan 
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mengisi titik-titik (Mel Silberman, 2009: 108). Siswa belajar dari  rangkuman 

materi yang telah diajarkan dengan bimbingan guru, dengan catatan tersebut 

anak dapat belajar memahami dan menguasai konsep matematika dengan 

mudah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan 

mengadakan penelitian tentang “PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN GUIDED NOTE TAKING DALAM MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS IV SD 

NEGERI 2 TRUCUK KABUPATEN KLATEN TAHUN AJARAN 

2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Melihat luasnya permasalahan yang ada, peneliti membatasi pada 

penekanan penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking dalam 

meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya meneliti siswa kelas IV SD Negeri 2 Trucuk Kabupaten 

Klaten. 

2. Strategi pembelajaran matematika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah strategi Guided Note Taking. 

3. Motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Trucuk Kabupaten Klaten. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan strategi pembelajaran Guided Note Taking dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 

2 Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013? 

2. Apakah penggunaan strategi pembelajaran Guided Note Taking dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan arah suatu rangkaian kegiatan. Oleh karena itu harus 

ditetapkan terlebih dahulu, dengan maksud supaya kegiatan ini tercapai dalam 

hasil yang diharapkan serta terlaksana dengan baik dan teratur. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Trucuk Kabupaten Klaten melalui strategi pembelajaran Guided 

Note Taking Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Trucuk Kabupaten Klaten melalui strategi pembelajaran Guided 

Note Taking Tahun Ajaran 2012/2013. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada pembelajaran matematika utamanya dalam meningkatkan 

motivasi belajar matematika siswa. Secara khusus penelitian ini 

diharapkan  dapat memberi kontribusi pada strategi pembelajaran 

matematika. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan solusi nyata berupa langkah-langkah 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui strategi pembelajaran Guided Note Taking. Penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siswa, guru dan sekolah. 

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan motivasi belajar matematika. 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Trucuk Kabupaten Klaten. 

b. Bagi guru 

1) Memberdayakan guru dalam menciptakan inovasi dalam 

pembelajaran, memantau kegiatan pembelajaran siswa, serta 

melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran 

Guided Note Taking dan media pengajaran. 
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2) Mampu memberikan pengalaman bagi guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang inovatif sehingga kualitas proses maupun 

produk pembelajaran meningkat. 

c. Bagi peneliti 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman lapangan 

tentang penerapan pembelajaran dengan strategi Guided Note 

Taking dan menambah pengalaman mengajar sehingga dapat 

diterapkan kelak sebagai guru. 

2) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi 

dalam penelitian berikutnya. 

 


