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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

mutu kualitas sumber daya manusia suatu negara. Dengan adanya 

pendidikan kualitas manusia baik aspek kepribadian, kemampuan, 

maupun kewajiban sebagai warga negara akan terlihat lebih jelas dan 

baik. Pendidikan akan mendorong seseorang untuk merubah yang 

lebih baik dari sebelumnya. Misalnya dalam perubahan sikap, 

perilaku, dan nilai – nilai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

masyarakat. Dengan demikian, pendidikan akan mengarahkan 

manusia untuk membentuk kualitas yang baik, memiliki budi pekerti 

yang luhur dan bermoral yang baik. 

Matematika merupakan ilmu yang paling berperan penting 

dalam pembelajaran dan kehidupan sehari – hari, dan bisa dikatakan 

momok dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu dalam 

pembelajaran matematika keaktifan di dalam kelas merupakan hal 

yang paling menentukan hasil akhir. Keaktifan dalam proses 

pembelajaran sangat dibutuhkan selain untuk menunjang hasil akhir 

tetapi juga dapat membuat mental siswa berani untuk menghadapi 

pembelajaran matematika di kelas.  
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Keaktifan siswa sangat berperan penting dalam proses 

pembelajaran di kelas karena keaktifan tidak dilihat dari fisiknya saja, 

melainkan mental dan juga sosialnya yang merupakan tolak ukur dari 

kualitas dan keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

belajar matematika, diantaranya adalah faktor dari guru itu sendiri, 

kebanyakan guru menyampaikan materi hanya disampaikan begitu 

saja atau bersifat monoton sehingga siswa enggan untuk aktif pada 

saat pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SMP Negeri 1 

Klambu kelas VIIA jumlah siswa 28 dan terdiri dari 18 siswa laki-laki 

dan 10 siswa perempuan. Peneliti memilih kelas VIIA sebagai subjek 

penelitian karena peneliti menemukan masalah bahwa keaktifan dan 

hasil dalam pembelajaran matematika siswa kelas VIIA masih sangat 

rendah. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di  kelas 

VIIA SMP Negeri 1 Klambu,  terdapat beberapa masalah dalam 

proses pembelajaran di kelas yang terdiri dari 28 siswa dengan 

indikator :  (1) siswa bertanya 3 orang (10,8%);  (2) siswa menjawab 

pertanyaan 4 orang (14,3%); (3) siswa yang berani mempresentasikan 

jawaban di depan kelas 2 orang (7,14%), dan hanya 25% siswa atau 

hanya 7 orang yang mencapai KKM  ≥  75.  Dari permasalahan 

tersebut, hendaknya guru mampu memilih dan menerapkan strategi 
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pembelajaran yang mampu merangsang siswa untuk lebih aktif dalam 

belajar matematika dan mendapatkan hasil  belajar yang lebih  

maksimal.  Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut yaitu dengan mengajak siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Akar penyebab dari rendahnya keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor penyebabnya bisa berasal dari guru, siswa, lingkungan, dan atau 

sarana prasarana (strategi pembelajaran). Pada umumnya strategi 

pembelajaran sangat penting digunakan oleh guru dalam mengajar 

karena selain membuat siswa lebih aktif dalam kelas, siswa juga akan 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

Berdasarkan akar penyebab masalah yang diuraikan di atas 

dapat disimpulkan bahwa penyebab yang paling dominan yaitu guru 

kurang memanfaatkan strategi kreatif dan inofatif dalam mengajar di 

kelas. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat membantu untuk 

meningkatkan semangat siswa  dalam belajar yaitu dengan strategi 

Every One Is a Teacher Here (ETH). Keunggulan dari strategi ini 

yaitu untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan 

sekaligus secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada 

siswa untuk berperan sebagai guru bagi teman – temannya. Dengan 

strategi ini, siswa yang selama ini tidak mau terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran (diam/pasif) akan ikut serta pada gilirannya dia 
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harus memberikan gagasannya dalam pembelajaran secara aktif. 

Berdasarkan keunggulan dari strategi tersebut diduga keaktifan siswa 

dalam belajar matematika dapat ditingkatkan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam 

penelitian ini: 

1. Apakah dengan strategi ETH dapat meningkatkan keaktifan 

dalam pembelajaran matematika di kelas VIIA SMP Negeri 1 

Klambu? 

2. Apakah dengan strategi ETH dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika di kelas VIIA SMP Negeri 1 Klambu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

matematika di kelas VIIA SMP Negeri 1 Klambu. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

matematika siswa SMP Negeri 1 Klambu Semester Ganjil tahun 

2013/2014 dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif ETH 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, 

terutama peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui 

strategi ETH. Dalam hal pembelajaran matematika hal ini 

dianggap penting dan memiliki peranan yang besar dalam 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika. Oleh 

karena itu guru dapat menerapkan pada pembelajaran 

matematika.  

Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pada strategi pembelajaran berupa pergeseran dari paradigma 

mengajar menuju ke paradigma belajar yang mementingkan 

proses untuk memperoleh hasil yang baik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

matematika siswa SMP Negeri 1 Klambu dengan 

menggunakan strategi ETH. 

b. Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan para guru sebagai 

bahan masukan dalam pembelajaran matematika untuk 
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meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

c. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas layanan pembinaan berkelanjutan. 


