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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Maju dan 

berkembangnya suatu individu dipengaruhi pendidikan. Dunia pendidikan 

dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

dapat bersaing diberbagai bidang dengan negara lain. 

Salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih adalah 

matematika. Matematika adalah bidang studi yang mempunyai peranan 

penting dalam dunia pendidikan karena diberikan kepada semua jenjang 

pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pembelajaran 

matematika dikatakan berhasil dan berkualitas apabila sebagian besar siswa 

terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses 

pembelajaran. 

Matematika berhadapan dengan pelajaran yang menghafal dan 

memahami rumus, sehingga memerlukan kedisiplinan dalam belajar. Sikap 

kedisiplinan dan keaktifan memiliki hubungan sebanding karena untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dibutuhkan kedisiplinan tinggi. Hal ini 

menempatkan kedisiplinan dan keaktifan siswa pada posisi yang penting 

dalam proses pembelajaran karena sebagai tolak ukur dari kualitas 

pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIIIC 

SMP Negeri 2 Banyudono dan hasil pengamatan secara langsung pada siswa 

VIII C SMP Negeri 2 Banyudono bahwa tingkat kedisiplinan dan keaktifan 

masih sangat kurang. Kemampuan kedisiplinan siswa dalam mengikuti KBM 

(Kegiatan Belajar Mengajar) 5 siswa (15,15%), siswa yang disiplin dalam 

mengerjakan tugas kelompok 6 siswa (18,18%), siswa yang disiplin dalam 

mengumpulkan tugas individu tepat waktu 4 siswa (12,12%). Sedangkan, 

keaktifan belajar matematika meliputi keaktifan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan 4 siswa (12,12%), siswa yang aktif dalam mempersentasikan hasil 

diskusi 3 siswa (9,09), siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan 5 siswa 

(15,15%), siswa yang aktif dalam mengerjakan soal didepan kelas 6 siswa 

(18,18%). Hal tersebut menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat 

kedisiplinan dan kaeaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

Akar penyebab kurangnya kedisiplinan dan keaktifan siswa dapat 

disebabkan oleh berbagai hal seperti penyampaian materi yang cenderung 

monoton dan kurang menarik dari guru,peraturan sekolah yang kurang 

terprogram, belum adanya strategi pembelajaran yang efektif selama proses 

belajar mengajar, sehingga siswa cenderung pasif, guru kurang mengarahkan 

siswa untuk lebih aktif, sehingga sulit dalam memahami dan menguasai 

materi yang disampaikan. 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diajukan alternatif tindakan 

yaitu strategi genius learning. Strategi genius learning adalah suatu strategi 
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pembelajaran dimana guru bertindak sebagai penyedia sarana dan situasi agar 

proses belajar mengajar berjalan lancar. Strategi ini juga memiliki 

keunggulan yaitu siswa dilibatkan secara disiplin dan aktif dalam 

mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, kedisiplinan siswa 

datang tepat waktu ke sekolah, disiplin dan  berperan aktif dalam mengikuti 

KBM, siswa terlibat aktif menjawab pertanyaan, mengerjakan soal didepan 

kelas, sehingga siswa dapat memecahkan masalah dan menuntut ketrampilan 

berfikir siswa yang lebih tinggi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Peningkatan Kedisiplinan Dan Keaktifan 

Belajar Matematika Siswa Melalui Strategi Genius Learning pada siswa kelas 

VIIIC Semester Genap di SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013 / 

2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperoleh rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Apakah melalui strategi genius learning dapat meningkatkan kedisiplinan 

siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VIIIC semester 

genap SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013/2014? 

2. Apakah melalui strategi genius learning dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VIIIC semester 

genap SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013/2014? 



4 
 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan 

kedisiplinan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa 

SMP Negeri 2 Banyudono. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan kedisiplinan dalam pembelajaran matematika siswa melalui 

strategi genius learning. 

2. Meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran matematika siswa melalui 

strategi genius learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat konseptual terutama pada pembelajaran matematika.  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada pembelajaran matematika, utamanya pada peningkatan 

kedisiplinan dan keaktifan belajar matematika siswa dengan strategi 

genius learning.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan siswa untuk meningkatkan 

kedisiplinan dan keaktifan dalam memperbaiki kualitas pembelajaran 

matematika melalui strategi genius learning. 
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b. Manfaat bagi Guru 

Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada guru untuk 

memperbaiki kualitas dalam memperluas pengetahuan mengenai 

strategi  pembelajaran untuk meningkatkan kedisiplinan dan keaktifan 

belajar siswa dengan alternatif melalui strategi genius learning.  

c. Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan kepala sekolah untuk 

memperbaiki kualitas layanan pembinaan berkelanjutan untuk 

peningkatan profesionalisme guru. 

 


