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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Pendidikan bukanlah suatu hal yang statis atau tetap, melainkan suatu 

hal yang dinamis sehingga menuntut adanya suatu perubahan atau perbaikan 

secara terus menerus. Perubahan dapat dilakukan dalam hal metode mengajar, 

buku-buku, alat-alat laboratorium, maupun materi-materi pelajaran. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki salah satu 

peran penting dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari waktu jam pelajaran 

sekolah lebih banyak dibanding pelajaran lain.  

Keaktifan siswa dalam belajar matematika merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa (Mel Silberman, 2007: 8). 

Keaktifan belajar matematika sangat diperlukan untuk terciptanya 

pembelajaran yang interaktif dan hasil belajar yang baik, sehingga apabila 

dikehendaki peningkatan mutu pendidikan maka hasil belajar yang dicapai 

harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan hasil belajar dibutuhkan 

keaktifan siswa yang lebih besar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus 

menciptakan suasana sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan (Jamal Ma’mur, 2011:60). 

Mempelajari matematika bukan hanya untuk mengetahui dan 

memahami apa yang terkandung dalam matematika itu sendiri. Matematika 
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diajarkan karena dapat menumbuh kembangkan kemampuan bernalar yaitu 

berfikir sistematis, logis, dan kritis dalam memecahkan masalah. Di samping 

itu agar siswa terbentuk kepribadiannya menggunakan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Matematika sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan, 

merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada semua tingkat pendidikan 

rendah sampai kejenjang pendidikan tinggi. Dari masing-masing jenjang 

tersebut, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari 

matematika sehingga wajar jika matematika tidak banyak disenangi orang, 

bahkan ada yang merasa takut. Salah satu hambatan dalam pelajaran 

matematika adalah bahwa siswa kurang tertarik pada matematika. Banyak 

siswa yang mengalami kesulitan bila menghadapi soal – soal matematika. Hal 

ini dapat mengakibatkan prestasi belajar matematika lebih rendah bila 

dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

Ketakutan yang muncul dari diri siswa tidak hanya disebabkan oleh 

siswa itu sendiri, tetapi juga didukung oleh ketidakmampuan guru 

menciptakan situasi yang dapat membawa siswa tertarik terhadap matematika. 

Belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi 

kepada siswa. Untuk belajar matematika sangat diperlukan keaktifan fisik 

maupun mental siswa karena siswa yang belajar harus aktif. Tanpa ada 

keaktifan maka proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 

Kesalahan yang sering terjadi pada guru adalah kurang memperhatikan 

tingkat pemahaman siswa dalam mengikuti perubahan, langkah, tahap demi 
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tahap dalam penyampaian materi pelajaran. Dengan kata lain, siswa hanya 

dibuat tercengang oleh guru dalam mempermainkan rumus yang begitu runtun 

dalam sebuah rangkaian pokok bahasan. Kondisi ini mungkin bagi guru suatu 

pekerjaan yang remeh jika sekedar menulis rumus yang sebenarnya dapat 

dijadikan sebagai penuntun siswa dalam memahami materi dan menyelesaikan 

soal – soal. 

Berkaitan dengan hal itu, setelah peneliti melakukan observasi proses 

pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SMP N 2 Sawit, ditemukan 

permasalahan antara lain : 1) guru yang lebih aktif sehingga keaktifan siswa 

terbatas pada mendengarkan, mencatat, dan menjawab pertanyaan, 2) siswa 

bekerja atas permintaan guru, menurut cara yang ditentukan guru. Dengan 

demikian proses pembelajaran tidak mendorong siswa untuk berfikir dan aktif. 

3) guru jarang mendekati dan membimbing siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung. 4) siswa tidak pernah menemukan ide – ide penting dari materi 

yang diajarkan. Hal inilah menjadi penyebab rendahnya keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika yang mengakibatkan prestasi belajar siswa tidak 

maksimal. Untuk mengantisipasi  masalah tersebut maka perlu dicarikan 

formula pembelajaran yang tepat dengan indikator : a) mengemukakan ide, b) 

mengajukan dan menjawab pertanyaan, c) mengerjakan soal di depan kelas, 

sehingga dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. 

Berdasarkan permasalahan di SMP N 2 Sawit, peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian tentang cara meningkatkan keaktifan belajar 

matematika melalui pendekatan  Reciprocal Teaching. Reciprocal Teaching 
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adalah Pendekatan konstruktivis yang didasarkan pada prinsip –prinsip 

membuat pertanyaan, mengajarkan ketrampilan metakognitif melalui 

pengajaran, dan pemodelan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pada siswa yang berkemampuan rendah. Reciprocal Teaching ini 

dapat diistilahkan dengan Peer Practice (latihan teman sebaya). Latihan teman 

sebaya artinya para siswa yang menemui kesulitan belajar diberi bantuan oleh 

teman yang berprestasi tinggi yang mempunyai umur sebaya dengannya. 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan 

Reciprocal Teaching perlu adanya kerjasama antara guru matematika dengan 

peneliti yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses PTK ini 

memberikan kesempatan kepada peneliti dan guru matematika untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di sekolah dengan cara 

pendekatan Reciprocal Teaching. Dengan demikian masalah-masalah 

pembelajaran di sekolah dapat dikaji dan dituntaskan dengan menggunakan 

pendekatan Reciprocal Teaching dengan tepat. Dengan demikian proses 

pembelajaran matematika di sekolah yang menerapkan metode melalui 

Reciprocal Teaching diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

identifikasi dalam penelitian ini adalah : 
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1. kurang tepatnya metode yang digunakan seorang guru matematika dalam 

menyampaikan pokok bahasan tertentu akan mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 

2. pada saat proses belajar matematika, guru kurang memperhatikan apakah 

siswanya dapat menerima pembelajaran yang dilakukan. 

3. kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran matematika.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian di SMP Negeri 2 Sawit ini 

menjadi jelas dan terarah, peneliti melakukan pembatasan masalah. Adapun 

hal-hal yang membatasi dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. metode pembelajaran pada penelitian ini menggunakan metode Reciprocal 

Teaching untuk meningkatkan proses keaktifan siswa dalam proses 

belajar. 

2. keaktifan belajar dalam penelitian ini di batasi dalam keaktifan belajar 

matematika pada pokok bahasan operasi himpunan. 

3. penelitian dilakukan pada siswa kelas VII A SMP N 2 Sawit. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,  maka 

dikemukakan rumusan permasalahan yang diangkat penulis yaitu: 
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“Adakah  peningkatan keaktifan siswa kelas VII A SMP setelah 

dilakukan pembelajaran matematika melalui pendekatan Reciprocal 

Teaching?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan agar tercapai hasil seperti 

yang diharapkan. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas VII A SMP pada proses 

pembelajaran melalui pendekatan Reciprocal Teaching. Untuk mengetahui 

permasalahan 1) guru yang lebih aktif, 2) Siswa bekerja atas permintaan guru, 

3) Guru jarang mendekati dan membimbing siswa, 4) siswa tidak pernah 

menemukan ide – ide, maka digunakan indikator sebagai berikut: (1) 

Keaktifan siswa dalam menyampaikan ide, (2) Keaktifan siswa dalam 

mengajukan dan menjawab pertanyaan, (3) Keaktifan siswa dalam 

mengerjakan soal – soal didepan kelas pada siswa kelas VII A SMP N 2 

Sawit. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika.  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 
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a. sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Reciprocal 

Teaching. 

b. sebagai tempat untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

menggunakan pendekatan Reciprocal Teaching. 

c. sebagai sumbangan terhadap pembelajaran matematika terutama pada 

peningkatan pemecahan masalah matematika melalui pendekatan 

Reciprocal Teaching. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukkan khususnya bagi 

guru kelas VII tentang alternatif pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui pendekatan Reciprocal Teaching. Selain itu, dengan 

menggunakan pendekatan Reciprocal Teaching ini guru dapat 

menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. 

b. bagi Siswa, diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung 

mengenai adanya kebebasan dalam belajar matematika secara aktif dan 

menyenangkan melalui pendekatan  Reciprocal Teaching. 

c. bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran matematika. 

 


