
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Situasi global pasca 2000 bagian dari abad XXI yang ditandai dengan 

semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah 

satunya adalah ilmu matematika yang merupakan ilmu dasar yang memainkan 

peranan penting pada hampir semua cabang ilmu kehidupan. Menyadari 

peranannya yang semakin penting itu maka pendidikan matematika perlu 

mengantisipasi tantangan masa depan yang semakin rumit dan komplek. 

Tantangan tersebut bisa menimbulkan suatu masalah dimana dibutuhkan suatu 

cara sebagai pemecahanya. 

Matematika merupakan ilmu eksakta yang dalam pengajarannya tidak 

dapat tergantung pada salah satu metode saja dalam pencapaian tujuan namun 

diperlukan suatu metode yang benar-benar dapat memberikan suatu 

peningkatan aktivitas dan kreatifitas anak, sebab salah satu tujuan pengajaran 

matematika agar anak dapat berfikir kritis, analogis, dan mampu menghadapi 

persoalan dalam kehidupan. 

Salah satu yang menjadi kendala dalam pengajaran matematika adalah 

kurangnya minat dan ketertarikan siswa dalam pelajaran matematika, karena 

masih banyak orang yang beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran 

yang sulit, seperti yang dikemukakan oleh Abdurahman Mulyono(1999:251) 

bahwa banyaknya oran yang memandang matematika sebagai bidang studi 



yang paling sulit. Demikian juga dengan anggapan mereka tentang sosok 

seorang guru matematika yang identik sebagai guru yang galak dan tidak 

komunikatif. Sehingga terjadi suatu hubungan yang kurang komunikatif antara 

siswa dengan pengajar, dimana siwa menjadi suatu kelompok yang pasif yang 

hanya mendengar dan menerima materi serta berkewajiban mempelajarinya 

agar mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan yang diinginkan guru. 

Demikian pula dengan pengajar hanya memenuhi prosedur sebagai seorang 

yang berkewajiban memberikan materi dan memindahkan pengetahuan dari 

guru kesiswa. 

Dalam  mengajar guru harus mampu memberikan arahan kepada siswa 

agar siswa menjadi siswa yang aktif dalam belajar bukan hanya sekedar 

menerima materi sehingga diharapkan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. Keaktifan siswa dapat ditumbuhkan jika 

guru mampu memberikan motivasi yang tepat dan cermat. Guru harus kreatif 

dalam menciptakan dan menumbuhkan situasi belajar siswa yang tidak 

monoton dan membosankan, agar belajar mengajar dapat berjalan dengan 

enak serta agar bahan pelajaran mudah dipahami harus tercipta interaksi 

anatara guru dan siswa dengan menggunakan metode yang tepat. 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru dapat memilih metode mengajar 

yang tepat agar siswa dapat menguasai pelajaran sesuai dengan apa yang telah 

ditentukan oleh kurikulum. Hubungan yang harmonis antara guru dengan 

siswa dapat terjadi jika dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai 

perencana sekaligus pelaksana dalam mengajar, selain itu siswa juga harus 



berperan akti didalamnya. Selain itu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

guru berorientasi pada proses belajar mengajar yang terjadi dan hasil belajar 

yang diperoleh, dengan demikian guru akan mengetahui kesulitan kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam belajar. 

Metode mengajar yang dipakai oleh guru akan berpengaruh pada cara 

belajar siswa, yang mana siswa mempunyai cara belajar yang berbeda-beda 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, untuk itu diperlukan 

metode yang tepat dimana metode tersebut mampu mendorong siswa untuk 

ikut aktif dalam proses mengajar matematika, sehingga siswa tidak hanya 

pasif tetapi mampu untuk aktif dan bisa memahami materi yang diajarkan. 

Metode yang tepat akan memberikan penyegaran bagi siswa yang selama ini 

enggan mempelajari matematika yang disebabkan oleh kurangnya variasi 

dalam pengajaran. 

Dalam menyelesaikan suatu masalah terutama masalah matematika 

siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga guru mempunyai 

tanggung jawab agar materi yang diberikan dapat diterima secara merata oleh 

siswa. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh guru terhadap siswanya adalah 

bagaimana agar siswa mampu berperan aktif dalam pelajaran, bukan hanya 

sekedar mendengar, menerima dan mempelajarinya saja tetapi siswa berani 

untuk bertanya bahkan diharapkan siswa dapat menciptakan suatu kondisi 

belajar yang kreatif dan inovatif sehingga akan tercipta suatu diskusi antara 

siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa lain. 



Untuk mendapatkan situasi tersebut diperlukan suatu metode dalam 

penyampaian materi pelajaran, salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

penyelesaian masalah matematika dengan pola latihan interaktif. Pola latihan 

interaktif merupakan bentuk pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif 

dalam proses belajar mengajar dimana siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat dan ide kreatifnya serta guru memberikan 

bimbingan kepada siswa sehingga terjadi suatu kerjasama antar guru dengan 

siswa demikian juga antara siswa satu dengan siswa yang lainpun akan 

terbentuk suatu diskusi sehingga mereka akan lebih aktif untuk mencari 

pemecahan suatu masalah.  

Didalam belajar matematika bukan hanya metode pengajaran yang 

mempengaruhi suatu hasil belajar namun ada pengaruh lain yang mungkin 

sangat berperan didalam pencapaian tujuan belajar, yaitu salah satunya adalah 

peranan aktivitas siswa didalam belajar matematika. Aktivitas siswa dapat 

berupa kegiatan siswa didalam kelas sebagai wujud dari kegiatan belajar 

mengajar matematika yang berupa kegiatan mendengarkan, mencatat, 

memahami, mengerjakan, bertanya,dan menjawab dari materi yang telah 

disampaikan oleh guru. Selain itu aktivitas siswa juga dapat berupa kegiatan 

diluar sekolah namun merupakan kegiatan yang masih berhubungan dengan 

belajar matematika yang berupa kegiatan mengerjakan PR, belajar untuk 

ulangan dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika jika dilakukan 

tidak sesuai dengan porsi yang sebenarnya. 



Dalam mempelajari suatu materi didalam matematika diperlukan 

adanya suatu kemampuan awal untuk mempelajari materi yang selanjutnya. 

karena dalam mempelajari matematika bersifat hirarkis dan 

berkesinambungan, yaitu untuk mempelajari materi yang selanjutnya 

diperlukan suatu kemampuan awal yaitu kemampuan materi yang sebelumnya. 

Sehingga jika materi sebelumnya belum benar-benar memahaminya maka 

kemungkinan besar juga akan mengalami kesulitan pada materi berikutnya. 

Setiap siswa mempunyai peranan tersendiri dalam menentukan apa 

yang dipelajarinya. Kesempatan diberikan kepada murid supaya mempunyai 

peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahuan yaitu dengan 

memberikan keleluasaan untuk berpendapat dan kesempatan berkomunikasi 

yang lebih banyak sehingga akan menciptakan cara berfikir yang lebih kritis. 

Hanbury (1996) mengemukakan sejumlah aspek penekanan dalam kaitanya 

dengan pembelajaran matematika, yaitu (1) siswa mengontruksi pengetahuan 

matematika dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki (2) 

matematika menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti (3) strategi siswa 

lebih bernilai dan (4) siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan 

saling tukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. 

Pentingnya aktivitas belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

guru diharapkan dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih 

banyak melibatkan aktivitas belajar mengajar siswa, misalnya dengan cara 

menggunakan pola latihan interaktif didalam mengajar, sehingga siswa dapat 

memotivasi dirinya sendiri untuk aktif dalam kegitan belajar mengajar, 



kemungkinan besar prestasi belajar yang dicapai siswa akan memuaskan, 

dalam memahami bahasa matematika dalam menyelesaikan soal-soal sistem 

persamaan linier dengan dua peubah. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas dapat diidentifikasikan 

karena masalah yang timbul antara lain : 

1. Pada umumnya kemampuan siswa dalam meyelesaikan masalah 

matematika masih rendah. 

2. Perbedaan aktivitas belajar siswa mempunyai kemungkinan berpengaruh 

bagi kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 

3. Kemampuan siswa dalam meyelesaikan masalah matematika sangat  

bervariasi. 

4. Adanya kelemahan dari metode mengajar didalam proses pembelajaran 

matematika 

 

C. Pembatasan Masalah 

Kualifikasi suatu penelitian tidak terletak pada keluasan masalah, 

tetapi terletak pada kedalaman pengkajian pemecahaan masalah yang ada. 

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam pembatasan masalah, agar lebih 

efektif dan efisien dalam penelitian maka perlu adanya pembatasaan masalah 

sesuai dengan judul penelititan, maka penulis membatasi permasalahan 

sebagai berikut : 



 

1. Penelitian hanya dilakukan di SMP Negeri I Kartasura.  

2. Pokok bahasan yang dibahas adalah persamaan linier dengan dua peubah 

dikelas II semester II. 

3. Pola latihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola latihan 

interaktif. 

4. Aktifitas belajar yang dimaksud adalah kegiatan belajar matematika yang 

dilakukan siswa sebagai wujud aktifitas yang meliputi kegiatan bertanya, 

mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan soal serta kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan aktivitas sekolah (diluar sekolah). 

 

D. Perumusan Masalah 

Dalam  suatu penelitian untuk menentukan suatu kebenaran yang akan 

dihadapkan pada suatu permasalahan yang didalamnya mengandung masalah-

masalah yang harus di pecahkan oleh peneliti. Adapun permasalahan yang 

timbul adalah sebagai berikut :  

1. Apakah ada perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang menggunakan pola latihan interaktif dan konvensional 

pada pokok bahasan persamaan linier dua peubah? 

2. Apakah ada perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika ditinjau dari aktivitas belajar siswa pada pokok bahasan 

persamaan linier dua peubah? 



3.  Apakah ada interaksi antara metode mengajar dan aktivitas belajar siswa 

terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

pokok bahasan persamaan linier dua peubah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, 

Maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika yang menggunakan pola latihan interaktif dan 

konvensional. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika ditinjau dari aktivitas belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode mengajar dan aktivitas belajar 

siswa terhadap kemampuan siswa dalam menyelasaikan masalah 

matematika.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan masukan khususnya siswa agar lebih memahami dan 

meningkatkan kemampuan berhitung pada pokok bahasan persamaan 

linier dengan dua peubah. 



2. Sebagai informasi kepada guru matematika bahwa dengan pola latihan 

interaktif sebagai alternatif untuk memecahkan masalah dalam kesalahan 

belajar matematika dapat menyelesaikan soal pada pokok bahasan 

persamaan linier dengan dua perubah. 

3. Sebagai informasi bahwa aktivitas diluar sekolah juga mempengaruhi 

prestasi belajar siswa dalam menyelesaikab masalah matematika. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini maka dikemukakan 

sistematika sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan, 

Halaman Pengeahan, Halaman Pernyataan, Halaman Persembahan, Halaman 

Motto, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran dan Abstraksi. 

Pada bagian isi terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sitematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka, landasan teori 

mengenai metode mengajar, aktivitas belajar, pengertian aktivitas 

belajar, persamaan linier dengan dua peubah, kerangka berfikir dan 

hipotesis. 



BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, populasi 

sampel dan sampling, variabel penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data uji coba, teknik uji prasyarat analisis, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV  LAPORAN PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, persiapan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, pengujian prasyarat analisis, analisis data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, aplikasi dan saran, bagian 

akhir memuat daftar pustaka dan lampiran. 

 

   

 




