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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini masih banyak guru yang kurang memperhatikan 

pembelajaran yang bermakna dan efektif bagi anak dan tidak memperhatikan 

kepentingan anak. Siswa diposisikan hanya sebagai pendengar ceramah guru 

dalam proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar cenderung 

membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Hal ini terlihat dari 

rendahnya aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Sikap anak didik 

yang pasif tidak hanya pada mata pelajaran tertentu tetapi hampir terjadi pada 

semua mata pelajaran termasuk matematika. Sebagai akibatnya, siswa banyak 

yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang diajarkan.  

Berkaitan dengan masalah di atas, peneliti mengadakan dialog awal 

dengan guru matematika kelas VII yang dilaksanakan hari Rabu 6 Februari 

2013 di ruang guru SMP Negeri 3 Tasikmadu. Dialog ini dilakukan untuk 

mengetahui kondisi awal siswa dalam proses pembelajaran matematika. Dari 

dialog awal tersebut, ditemukan keragaman masalah aktivitas belajar pada 

kegiatan pembelajaran matematika yang terjadi di SMP Negeri 3 Tasikmadu 

sebagai berikut: (1) mengajukan pertanyaan (7,57%), (2) menjawab 

pertanyaan (13,04%), (3) mengemukakan ide (4,23%), (4) mempresentasikan 

hasil pekerjaan (24,77%), (5) mengerjakan pekerjaan rumah (50,39%). 



2 
 

 
 

Rendahnya aktivitas belajar siswa disebabkan juga oleh minimnya 

handout atau buku pegangan yang berisi materi yang dapat merangsang 

aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Di dalam kelas siswa hanya 

mendengarkan guru dan membaca buku, sehingga pembelajaran tersebut 

terasa membosankan dan kurang menunjukkan adanya aktivitas belajar siswa. 

Kegiatan matematika cenderung merupakan aktivitas berpikir, oleh 

karena itu penggunaan kegiatan otak atau mind on activity diperlukan untuk 

mengembangkan kreativitas siswa dalam matematika. Menurut Sardiman 

(2009:100) aktivitas berpikir disini bersifat fisik dan mental. Dalam kegiatan 

belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait. Sehubungan dengan ini, Piaget 

(Sardiman, 2009:100) menerangkan bahwa seorang anak itu berpikir 

sepanjang ia berbuat, tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh 

karena itu, agar anak berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk 

berbuat sendiri. Berpikir pada taraf verbal, baru akan timbul setelah anak itu 

berpikir pada taraf perbuatan. Keterlibatan aktivitas siswa baik aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental dapat menumbuhkan aktivitas belajar yang 

optimal sehingga apa yang dipelajari akan lebih bermakna, dan tertanam 

dalam pikiran siswa. 

Faktor lain yang peneliti temukan pada saat observasi awal dalam 

pembelajaran di kelas VIIC yang menyebabkan rendahnya aktivitas belajar 

matematika di SMP Negeri 3 Tasikmadu adalah pembelajaran matematika 

yang masih terpusat pada guru dan satu buku pegangan. Hal ini terlihat pada 

saat proses pembelajaran, dalam penyampaiannya guru cenderung monoton 
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menguasai kelas dan siswa hanya bertindak sebagai pendengar dan pembaca, 

sehingga siswa kurang leluasa dalam menyampaikan ide–idenya. Siswa 

kurang rajin dalam mengerjakan latihan – latihan soal. Siswa takut bertanya 

kepada guru apabila kurang jelas atau tidak paham. Siswa juga kurang 

melakukan aktivitas otak dalam pembelajaran. 

Dari permasalahan tersebut di atas, hendaknya guru matematika 

mampu memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan 

menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Selain itu guru hendaknya juga 

mampu memilih dan menerapkan handout yang dapat merangsang siswa 

untuk lebih aktif dalam belajar matematika dan meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami pelajaran matematika. Salah satu strategi yang dapat 

diterapkan adalah dengan menggunakan interactive hand out berbasis open-

ended. 

Dalam penggunaan interactive handout berbasis open-ended, siswa 

diajak untuk lebih aktif dalam proses belajar, sehingga dengan penggunaan 

interactive handout berbasis open-ended diharapkan aktivitas belajar siswa 

dapat meningkat, baik aktivitas fisik maupun mental. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, “Adakah peningkatan 

aktivitas belajar matematika pada materi himpunan melalui penggunaan 
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Interactive Handout berbasis open-ended siswa kelas VIIC SMP Negeri 3 

Tasikmadu tahun ajaran 2012/2013?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Sejalan dengan permasalahan diatas maka secara khusus penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan proses pembelajaran matematika menggunakan 

interactive handout berbasis open-ended. 

2. mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar matematika setelah 

menggunakan interactive handout berbasis open-ended. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya 

pada peningkatan aktivitas belajar matematika melalui penggunaan 

interactive handout berbasis open-ended. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan aktivitas belajar matematika siswa. 
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2. Manfaat Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 

guru, siswa, sekolah dan peneliti. 

a. Bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, 

membantu memahami dan menyelesaikan soal matematika. 

b. Bagi guru akan lebih mudah mempersiapkan diri dalam 

penyampaian materi dan memperbanyak soal-soal latihan. Sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa di kelas. 

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dan pertimbangan kebijakan kepala sekolah dalam 

pengembang kurikulum. 

d. Bagi peneliti agar memiliki dan menambah pengetahuan yang luas 

tentang model pembelajaran dan memiliki keterampilan untuk 

menerapkannya, khususnya dalam pengajaran matematika. 

 

 


