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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Menurut UU.1 No.2 Tahun 1989, Bab I, Pasal 1, Pendidikan adalah 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan bagi perananya dimasa yang akan datang. Fungsi 

dari pendidikan itu sendiri adalah untuk menyiapkan peserta didik, 

“menyiapkan” diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, 

tetapi perlu disiapkan dari mulai menyiapkan dirinya sendiri. Selain itu 

pendidikan juga merupakan wadah kegiatan sebagai pencetak sumber  daya  

manusia  (SDM)  yang  berkualitas  tinggi. Dengan pentingnya pendidikan 

maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Upaya 

peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian terpadu dari upaya  

peningkatan  kualitas  manusia,  baik  aspek  kemampuan,  kepribadian, 

maupun  tanggung  jawab  sebagai  warga  masyarakat. 

Dalam belajar matematika dituntut ketelitian, ketekunan serta 

kesabaran baik dalam memahami suatu konsep maupun dalam pemecahan 

masalah yang ada. Ketelitian, ketekunan maupun kesabaran merupakan 

kemampuan atau potensi diri yang ada pada masing-masing pribadi siswa. 

Masing-masing kemampuan tersebut merupakan salah satu bentuk integrasi 

kemandirian siswa, sehingga siswa yang satu dengan siswa yang lainnya 

berbeda-beda. 
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Siswa diharapkan tidak bergantung pada orang lain setiap menghadapi 

permasalahan matematika. Siswa dituntut untuk mampu berusaha 

menemukan permasalahan dengan tidak secara langsung mengadukan 

permasalahan tersebut pada orang lain dengan mengharapkan suatu 

penyelesaian tanpa terlebih dahulu mencobanya. Siswa diharapkan mampu 

berfikir secara aktif, kreatif, inovatif serta memiliki inisiatif sendiri. 

Berdasarkan observasi pendahulu yang dilakukan peneliti bersama 

guru matematika menemukan kesenjangan-kesenjangan sikap siswa dalam 

kemandirian belajar matematika sebagai berikut : 

Pertama, siswa cenderung kurang mampu meneyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab sebanyak 8 siswa (22,22%). Hal ini mengisyaratkan, siswa 

kurang mampu menangkap ide, soal yang kemudian ditampilkan dalam 

kalimat matematika dengan simbol-simbol. Akar penyebabnya guru sebagai 

fasilitator, dalam tahap persiapan maupun tahap penyampaian materi ajar 

kurang melibatkan siswa dalam situasi optimal untuk belajar, cenderung 

pembelajaran berpusat guru dan klasikal. Alternatif solusi yang dapat 

dilakukan adalah : (1) mengajak siswa terlibat penuh sejak awal, (2) 

presentasi interaktif, dan (3) belajar kelompok. 

Kedua, siswa cenderung kurang mampu dalam mengatasi masalah 

sebanyak 6 siswa (16,67%). Kesenjangan ini menunjukkan pemahaman siswa 

terhadap konsep matematika yang dipelajari kurang optimal. Akar 

penyebabnya guru sebagai fasilitator, dalam tahap penyampaian materi 

maupun dalam tahap pelatihan kurang membimbing kerja kelompok dalam 
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menganalisis permasalahan soal cerita matematika. Alternatif solusi yang 

dapat dilakukan adalah : (1) diskusi berpasangan, (2) pelatihan aksi, dan (3) 

mengajar balik. 

Ketiga, siswa cenderung kurang memiliki rasa percaya diri untuk 

menyelesaikan masalah sebanyak 3 siswa (8,33%). Kendala ini menunjukkan 

kelemahan siswa dalam operasi hitung. Akar penyebabnya guru sebagai 

fasilitator, dalam tahap pelatihan maupun dalam tahap penampilan hasil 

jarang meminta siswa secara berpasangan atau antar kelompok saling 

menjelaskan proses perhitungan pemecahan masalah. Alternatif solusi yang 

dapat dilakukan adalah : (1) umpan balik dan evaluasi kerja siswa, (2) 

penciptaan dan pelaksanaan aksi, dan (3) aktivitas dukungan kawan. 

Sehingga, pada kesempatan ini permasalahan yang mendesak dan 

segera perlu diatasi adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas dan 

tangung jawab, mengatasi masalah serta rasa percaya pada dirinya sendiri. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti memilih metode College 

Ball agar siswa lebih mandiri dalam belajar matematika dan meningkatkan 

kemandirian belajar dalam memahami pelajaran matematika. Menurut Melvin 

L. Silberman (Raisul Muttaqien, 2009: 261). College Ball merupakan strategi 

alternatif dalam peninjauan ulang materi. Strategi ini memungkinkan guru 

untuk mengevaluasi sejauhmana siswa telah menguasai materi, dan bertugas 

menguatkan, menjelaskan, dan mengikhtisarkan poin-poin utamanya. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan metode pembelajaran aktif College 
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Ball sebagai salah satu upaya meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan secara 

umum dari penelitian ini yaitu, “Adakah peningkatan kemandirian belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika selama proses belajar matematika 

setelah dilakukan pembelajaran dengan metode College Ball pada siswa kelas 

VIII.6 SMP Negeri 01 Wonopringgo, Pekalongan tahun ajaran 2013/2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 

kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode College 

Ball pada siswa kelas VIII.6 SMP Negeri 01 Wonopringgo. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini memberikan 

manfaat pada pembelajaran matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika terutama pada peningkatan kemandirian 

belajar siswa dengan metode College Ball. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam meningkatkan kemandirian siswa saat 

proses pembelajaran berlangsung. 
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2) Menanamkan kemandirian dalam usaha pembenahan 

pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 

2) Siswa lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika. 

3) Siswa mempunyai kedudukan sama dalam menentukan tingkat 

keberhasilan dalam pembelajaran matematika. 

 

 

 


