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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh 

pendidikan. Upaya peningkatan  mutu pendidikan harus didukung dari 

berbagai pihak sehingga tujuan pendidikan tercapai. 

Tujuan pendidikan adalah perubahan perilaku yang diinginkan terjadi 

setelah siswa belajar (Purwanto, 2009: 35). Banyak tujuan pendidikan yang 

belum tercapai salah satu diantaranya dikarenakan kurangnya daya serap 

peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini nampak rerata hasil belajar peserta 

didik yang masih sangat memprihatinkan. Proses pembelajaran hingga dewasa 

ini masih memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi anak 

didik untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses 

berpikirnya.  

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek 

abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu 

konsep diperoleh sebagai akibat logis dan kebenaran sebelumnya sehingga 

keterkaitan antar konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas 

(Sutama, 2013: 55). Banyak siswa yang merasa kurang mampu dalam 

mempelajari matematika karena dianggap sulit, menakutkan bahkan ada 



2 
 

sebagian dari mereka yang membenci sehingga matematika dianggap sebagai 

momok oleh mereka.  

Banyak faktor penyebab dari munculnya permasalahan pembelajaran 

matematika diatas. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri siswa itu 

sendiri, seperti kepribadian. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor 

yang muncul dari luar diri siswa, seperti faktor lingkungan, metode mengajar, 

dan system evaluasi. Metode mengajar memiliki pengaruh besar terhadap 

tujuan pembelajaran. Menurut Jeffery S. Rosenthal (2010) yang melakukan 

penelitian di Departemen Statistic, University of Toronto, Ontario, Kanada 

mengemukakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif dalam kelompok kecil 

menekankan untuk mendapatkan siswa untuk berpartisipasi lebih. 

Gambaran permasalahan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan keaktifan siswa. Mengingat 

pentingnya matematika dan krusialnya permasalahan dalam pembelajaran 

matematika idealnya usaha ini dimulai dari pembenahan proses belajar yang 

dilakukan guru, yaitu menawarkan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa pada umumnya.  

Kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar telah lama 

menjadi bahan pikiran setiap guru, hal ini terlihat bahwa pada umumnya 

murid menampakkan sikap yang kurang bergairah, kurang bersemangat dan 

kurang siap dalam menerima pelajaran. Kurang siapnya murid dalam 

menerima pelajaran tersebut akan berpengaruh dalam proses belajar mengajar, 
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karena akan mengakibatkan suasana kelas kurang aktif dan interaksi timbal 

balik antara guru dan siswa kurang, serta antara murid dengan murid tidak 

terjadi, sehingga murid cenderung bersikap pasif dan hanya menerima apa 

yang diberikan guru dan pada akhirnya hasil belajar mereka rendah dan tidak 

memenuhi standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan.  

Metode pembelajaran yang kurang tepat disertai dengan tenaga 

pendidik yang kurang professional tentunya akan menghambat harapan dan 

tujuan awal dari adanya pendidikan. Seorang guru dituntut untuk dapat 

memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa 

lebih tertarik dalam pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Oleh 

karena itu guru harus lebih memilih metode yang lebih tepat. 

Salah satu metode pembelajaran yang dianggap efektif untuk 

diterapkan dalam pembelajaran matematika yaitu metode pembelajaran Active 

Knowledge Sharing  dan metode pembelajaran Team  Accelerated Instruction. 

Active Knowledge Sharing adalah salah satu metode yang dapat membawa 

peserta didik untuk siap belajar materi pelajaran dengan cepat (Hisyam Zaini, 

2008: 22). Menurut Awofala, Adeneye O.A and Nedji Love Majorleen (2012) 

mengemukakan bahwa TAI dan framing metode yang lebih efektif dalam 

mempromosikan prestasi siswa dalam matematika. Menurut Slavin (1984) 

mengemukakan bahwa dalam semua studi, kecuali satu tentang siswa 

berprestasi tinggi, kelompok TAI (Team Accelerated Instruction) secara 

signifikan lebih cenderung memiliki nilai prestasi matematika yang lebih 

tinggi daripada kelompok kontrol, juga kelompok TAI lebih mungkin untuk 
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menikmati kelas matematika, dan kurang cenderung memiliki masalah 

perilaku dibandingkan dengan kelompok kontrol. Metode TAI ini dapat 

digunakan untuk melihat tingkat kemampuan peserta didik disamping untuk 

membentuk kerjasama tim. Metode ini dapat dilakukan pada hampir semua 

mata pelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peningkatan 

keaktifan siswa memerlukan perencanaan dan pendekatan yang sistematis. 

Dalam penelitian eksperimen ini, diharapkan ada peningkatan prestasi belajar 

siswa melalui metode Active Knowledge Sharing  dan Team  Accelerated 

Instruction ditinjau dari keaktifan siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifiasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

matematika dalam menyampaikan materi pelajaran tertentu akan 

berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 

2. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. 

3. Dalam pembelajaran kooperatif ada berbagai macam metode pembelajaran 

dan tidak setiap metode dalam pembelajaran kooperatif dapat diterapkan 

pada setiap materi pelajaran matematika sehingga dapat berpengaruh pada 

keaktifan dan pretasi belajar matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam mengadakan penelitian dapat seefektif dan seefisien 

mungkin, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Active 

Knowledge sharing untuk kelas eksperimen dan metode pembelajaran 

Team Accelerated Instruction untuk kelas control. 

2. Keaktifan meliputi partisipasi dalam mengikuti pelajaran, persiapan 

mengikuti pelajaran, sikap siswa saat ada gangguan dalam mengikuti 

pelajaran, persiapan menghadapi ulangan, mengatasi kesulitan belajar 

matematika, menyelesaikan tugas dari guru, dan keaktifan dalam belajar 

kelompok. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran Active 

Knowledge Sharing  dan metode pembelajaran Team  Accelerated 

Instruction terhadap prestasi belajar? 

2. Apakah terdapat pengaruh keaktifan terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran Active Knowledge 

Sharing  dan metode pembelajaran Team  Accelerated Instruction ditinjau 

dari keaktifan belajar terhadap prestasi belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang keefektifan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode  Active 

Knowledge Sharing dan Team Accelerated Instruction. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui  pengaruh penggunaan metode pembelajaran Active 

Knowledge Sharing dan Team Accelerated Instruction terhadap 

prestasi belajar matematika. 

b. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

c. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara metode pembelajaran 

Active Knowledge Sharing  dan metode pembelajaran Team  

Accelerated Instruction ditinjau dari keaktifan belajar terhadap prestasi 

belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkat teoretis kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan keaktifan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan 

adanya kebebasan dalam belajar secara aktif. 
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b. Bagi guru, sebagai bahan masukan bahwa metode pembelajaran Active 

Knowledge Sharing  dan metode Team Accelerated Instruction dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan keaktifan 

siswa serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi sekolah, sebagai hasil penelitian ini dapat digunakan Kepala 

Sekolah untuk memperbaiki kualitas layanan pembinaan berkelanjutan 

untuk peningkatan profesionalisme guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


