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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan matematika diajarkan bukan 

hanya untuk mengetahui dan memahami apa saja yang terkandung dalam 

matematika itu sendiri, tetapi matematika diajarkan pada dasarnya bertujuan 

untuk membantu berfikir dengan kritis, logis, cermat, dan tepat. Disamping itu 

agar peserta didik terbentuk kepribadiannya dan terampil menggunakan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Pandangan beberapa siswa, matematika dianggap sebagai mata pelajaran 

yang sangat menakutkan. Mereka beranggapan matematika adalah mata pelajaran 

yang sangat susah di pelajari, hal ini menyebabkan sebagian siswa tersebut malas 

dan takut untuk mempelajarinya. Kemalasan dan ketakutan yang timbul dari diri 

siswa ini dikarenakan bukan dari diri siswa itu sendiri, namun hal ini dapat pula 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: a) ketidak mampuan 

seorang guru dalam menciptakan situasi yang dapat membawa siswa untuk 

tertarik dan aktif dalam belajar matematika, b) guru kurang optimal dalam 

menggunakan strategi pembelajaran, c) siswa beranggapan bahwa matematika 

adalah pelajaran yang sebelah mata, dan masih banyak lagi faktor yang 

mempengaruhi rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa. Belajar bukanlah 
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suatu konsep dari penyampaian materi kepada siswa saja, namun untuk belajr 

matematika itu sangat perlu aktifitas fisik dan mental siswa dalam belajar itu 

dituntut untuk aktif sendiri, karena tanpa adanya aktifitas dalam belajar proses 

belajar tidak akan berlangsung dengan baik. 

Banyak sekolah mengalami hal tersebut diatas, tak terkecuali dengan 

SMP Negeri 4 Boyolali juga terjadi permasalahan pada pembelajaran yaitu 

rendahnya keaktifan belajar siswa. Pada observasi awal yang dilaksanakan pada 

hari rabu tanggal 27 Februari 2013 hasil penelitian menunjukkan rendahnya 

keaktifan belajar siswa kelas VIIE yang berdampak pada hasil belajar siswa. 

Adapun indikator dari keaktifan belajar diantaranya adalah : 1) menjawab 

pertanyaan 16,66%, 2) mengajukan pertanyaan, ide atau tanggapan 22,22%, 3) 

mengerjakan tugas dan berani maju didepan kelas 19,49%, 4) menyanggah atau 

menyetujui ide peserta didik yang lain 11,11%. Sedangkan untuk hasil belajar 

siswa, hanya ada 15 siswa yang lulus KKM dengan persentase 41,66%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa juga masih rendah. 

Rendahnya keaktifan belajar matematika pada siswa SMP Negeri 4 

Boyolali, kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sehingga mempengaruhi 

rendahnya hasil belajar siswa. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya keaktifan 

pada siswa di SMP Negeri 4 Boyolali adalah kurangnya menarik dalam 

pembelajaran matematika dikelas sehingga siswa menjadi bosan dengan 

pelajaran matematika, guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa yang 

pasif untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran matematika, 
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penyampaian materi pembelajaran sangat monoton dan kurang bervariasi, dalam 

pembelajaran matematika di dalam kelas guru yang sangat berperan aktif sedang 

siswa pasif. Sehingga mengakibatkan keaktifan dalam pembelajaran matematika 

sangat kurang optimal serta suasana pembelajaran yang menyenangkan didalam 

kelas kurang tampak. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh guru matematika di SMP Negeri 4 

Boyolali dalam mengatasi permasalahan di atas, seperti melakukan diskusi dan 

tanya jawab di dalam kelas. Namun usaha tersebut belum mampu untuk 

merangsang siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena siswa yang 

menjawab pertanyaan guru hanya beberapa siswa saja. Sedangkan siswa yang 

lainya hanya pasif untuk mendengarkan dan mencatat informasi yang di 

terangkan oleh guru dengan penjelasan dari temannya. Usaha yang di lakukan 

guru tidak hanya diskusi dan tanya jawab saja, namun guru juga melakukan 

diskusi pada kelompok kecil. Akan tetapi, siswa hanya bekerja sendiri-sendiri, 

mereka tidak mau untuk bekerja sama dalam berdiskusi antar siswa. 

Dalam proses pembelajaran matematika di dalam kelas sangat di 

butuhkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sangat tepat. 

Kesalahan dalam menggunakan metode pembelajaran dapat mengakibatkan 

terhambatnya pencapaian dalam tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dampak 

yang lain adalah rendahnya keaktifan dan hasil belajar yang di peroleh siswa 

dalam pembelajaran matematika. Dari beberapa model pembelajaran, terdapat 
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model pembelajaran yang menarik dan dapat memancing keaktifan siswa yaitu 

melalui strategi pembelajaran aktif. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta 

didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar secara aktif, berarti 

mereka mendominasi aktifitas pembelajaran (Hisyam Zaini, 2008: 50). Dengan 

ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok 

dari materi pelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang 

baru mereka pelajari kedalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Model pembelajaran aktif memiliki banyak tipe, salah satunya yaitu 

strategi pembelajaran aktif Card Sort. Strategi pembelajaraan aktif Card Sort 

memiliki beberapa kelebihan sehingga dapat membantu meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa. Kelebihan dari strategi aktif Card Sort antara lain adalah 

persiapan mudah, guru mudah menguasai dan mengorganisir kelas, mudah 

dilaksanakan, guru mudah menerangkan dengan baik, dapat diikuti oleh semua 

murid dalam satu kelas, dan dalam strategi aktif card sort siswa dituntut untuk 

dapat kerja kelompok yang bertujuan agar siswa dapat bertanggung jawab 

terhadap kelompoknya. 

Dengan menggunakan strategi aktif Card Sort akan ada peningkatan 

keaktifan yang sangat pesat, karena dengan peningkatan dapat mempengaruhi 

keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematiaka. dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif Card Sort ini dapat mewujudkan tujuan 

pembelajaran matematika yang sebenarnya. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan 

suatu permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut : 

a. Adakah peningkatan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika 

setelah diterapkan strategi pembelajaran aktif Card Sort? 

b. Adakah peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

matematika setelah diterapkan strategi pembelajaran aktif Card Sort? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa 

dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Boyolali.  

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa 

dalam proses pembelajaran melalui strategi pembelajaran aktif Card Sort di 

SMP Negeri 4 Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk :  

1. Manfaat Teoritis 
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a. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembelajaran 

matematika terutama pada peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif Card Sort. 

b. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada strategi pembelajaran di sekolah serta mampu mengoptimalkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Bagi guru matematika, dapat digunakan sebagai referensi baru untuk 

meningkatkan pengajaran yang kreatif dan inovatif dengan strategi 

pembelajaran aktif Card Sort sehingga proses pembelajaran di kelas 

menjadi menarik dan dapat mengajak siswa untuk aktif. 

c. Bagi Sekolah, untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif Card Sort di sekolah. 

 

 

 

 


