
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan persekolahan berlangsung kegiatan belajar mengajar di 

kelas yang melibatkan siswa dan guru, intinya bermuara pada usaha mencapai 

tujuan belajar itu sendiri.  Untuk mencapai tujuan belajar itu, guru biasanya 

mencurahkan  seluruh  perhatiaannya  untuk  memilih,  merencanakan, 

melaksanakan,  mengevaluasi,  dan  bahkan  merevisi  suatu  strategi  kegiatan 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan belajar secara efektif dan efisien. 

Dalam  kegiatan  mengajar,  seorang  guru  selalu  dihadapkan  dengan 

sejumlah  siswa  didik  yang  mempunyai  ciri  khas  masing-masing.  Dengan 

demikian  seorang  guru  harus  mengajar  20-30  anak  yang  berbeda  dalam 

kemampuan  intelektual,  emosional,  latar  belakang  keluarga  maupun 

kebiasaan. 

Salah  satu  bidang  studi  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pelajaran 

matematika.  Pembelajaran  matematika  diberikan  dengan  maksud  untuk 

meningkatkan  dan mempertinggi  mutu  pengajaran.  Hal  tersebut  digunakan 

juga untuk lebih mengefektifkan komunikasi  dan interaksi  antara  guru dan 

siswa  dalam  proses  belajar  mengajar  demi  lebih  tercapainya  tujuan 

pengajaran. 

Secara  teoritis  matematika  merupakan  ilmu  yang  bertujuan  untuk 

mendidik anak agar berfikir logis, kritis, rasional dan percaya diri. Untuk itu 
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matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami.Hal 

ini dapat dilihat dari hasil  pengerjaan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika,  ada  siswa  yang  dapat  menyelesaikan  dengan  cepat  dan  baik 

namun ada yang lamban dan gagal. Sehingga dapat mengakibatkan prestasi 

belajar matematika sangat rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran 

lain.

Hambatan yang timbul dalam proses pembelajaran matematika tersebut, 

guru perlu memperhatikan perbedaan tingkat kemampuan antara siswa yang 

satu dengan yang lainnya. Rusyan,dkk (1992 :129) mensinyalir bahwa guru 

dalam mengajar kurang merangsang aktivitas  belajar  siswanya,  diantaranya 

alasan pokoknya belum tersedianya alat dan jenis media secara lengkap dan 

keahlian  yang  kurang  memadai.  Namun  dalam  prakteknya  berbagai  jenis 

sumber belajar belum secara efektif digunakan oleh guru dalam pembelajaran, 

disamping belum cukup memadai penyediaan jenis-jenis sumber belajar yang 

relevan dan mutakhir  serta  terpilih  sesuai  dengan bidang studi  matematika 

yang diajarkan.  

Dalam  mewujudkan  keberhasilan  pembelajaran,  banyak  sekali  faktor 

hambatan baik faktor dari lingkungan, guru, dan siswa. Kegagalan ini dapat 

dilihat dari hasil ulangan harian, maupun ulangan semesteran. Dengan tidak 

mengesampingkan  faktor  lainnya,  pemahaman  siswa  merupakan  faktor 

penting untuk mencapai keberhasilan. Dalam pembelajaran matematika siswa 

diharapkan mampu menjelaskan objek belajar matematika..
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Salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan pengajaran remedial, 

yaitu  yang  artinya  ditujukan  untuk  menyembuhkan,  memperbaiki  atau 

mencegah adanya kesulitan belajar yang dihadapi siswa setelah mendapatkan 

pengajaran biasa.  

 Untuk memudahkan seorang siswa menguasai  dan memahami pokok 

bahasan dimensi tiga maka harus menguasai aturan dan rumus-rumus dimensi 

tiga, selain itu perlu disertai latihan-latihan menyelesaikan soal-soal karena 

apabila tidak disertai dengan latihan maka siswa akan sulit dalam mencapai 

keberhasilan belajar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pengaruh pengajaran remedial pokok bahasan 

dimensi  tiga terhadap prestasi  belajar  matematika  pada siswa kelas  I  SMP 

Negeri 1 Tawangmangu Karanganyar tahun pelajaran 2005/2006. 

B. Identifikasi Masalah.

Identifikasi masalah yang berkaitan dengan latar belakang di atas adalah : 

1. Kemampuan siswa dalam menangkap materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru tidak sama, ada yang cepat dalam menerima materi pelajaran 

dan ada pula yang lambat dalam menerima materi pelajaran. 

2. Setiap siswa memiliki kesulitan belajar yang berbeda-beda sehingga hasil 

belajarnya pun berbeda.

3.  Faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap prestasi  belajar  belum disadari 

sepenuhnya oleh siswa dalam belajarnya.
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C. Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang dibahas 

dan  pembahasan skripsi ini tidak terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Adapun penelitian ini hanya membahas tentang pengajaran remedial 

pokok bahasan dimensi tiga pada siswa kelas I SMP Negeri 1 Tawangmangu 

Karanganyar.

D. Perumusan Masalah.

Berdasarkan  pembatasan  masalah  di  atas  maka  dapat  dirumuskan 

permasalahan,  yaitu:  adakah pengaruh pengajaran  remedial  pokok bahasan 

dimensi  tiga terhadap prestasi  belajar  matematika  pada siswa kelas  I  SMP 

Negeri 1 Tawangmangu Karanganyar ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan  yang  diharapkan  dengan adanya  penelitian  ini  adalah untuk 

mengetahui  pengaruh  pengajaran  remedial  pokok  bahasan  dimensi  tiga 

terhadap  prestasi  belajar  matematika  siswa  kelas  I  SMP  Negeri  1 

Tawangmangu, Karanganyar tahun pelajaran 2005/2006.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi sekolah

Hasil penelitian yang diharapkan bisa menjadi acuan dan dorongan bagi 

pihak sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran yang mampu 
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memberikan daya dukung pada keberhasilan kegiatan belajar mengajar di 

lingkungan sekolah.

2. Bagi siswa

a. Siswa  memperoleh  jalan  keluar  atas  kesulitan-kesulitan  yang 

dialaminya dalam kegiatan belajarnya.

b. Siswa dapat meningkatkan kemampuannya yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya.

3. Bagi  Guru

a. Para  guru  dapat  meningkatkan  kemampuannya  dalam  membantu 

mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa.

b. Sebagai  bahan  masukan  untuk  mengembangkan  metode  kegiatan 

mengajar yang efektif sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar 

siswa

c. Menambah kedekatan guru dengan murid secara psikilogis.

G. Sistematika Penulisan.

Agar diperoleh suatu pembahasan yang jelas dan urut antara bab satu 

dengan bab yang lainnya, maka dibawah ini disajikan sistematika penulisan 

sebagai berikut :
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BAB I :  PENDAHULUAN

Pendahuluan  memuat  :  latar  belakang  masalah,  identifikasi 

masalah,  pembatasan  masalah,  perumusan  masalah,  tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II:  LANDASAN TEORI

Landasan teori memuat : tinjauan pustaka,  kerangka pemikiran, 

dan hipotesis.

BAB III :  METODE PENELITIAN

Metode  penelitian  memuat  :  tempat  dan  waktu  penelitian, 

populasi,  sampel  dan  sampling,  variabel  penelitian,  teknik 

pengumpulan  data,  teknik  uji  prasarat  analisis,  dan  teknik 

analisis data.

BAB IV :  HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian memuat : deskripsi data, pengujian persyaratan 

analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V :  KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bab lima memuat : kesimpulan, implikasi dan saran berdasarkan 

hasil penelitian.

Bagian akhir memuat tentang Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.
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