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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Penguasaan matematika sangat diperlukan dalam perkembangan 

Ilmu pengetahuan Teknologi dan Sosial. Penguasaan ini terlihat dari 

berbagai macam bidang studi yang selalu menggunakan ilmu matematika 

dalam berbagai aspek, baik dalam bidang pendidikan maupun non 

pendidikan. Salah satu bukti pentingnya matematika adalah matematika 

dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari mulai dari sekolah 

tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk membekali mereka dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif serta 

kemampuan bekerjasama. Namun melihat realita permasalahan pendidikan 

saat ini yang cenderung menurun karena sudah menjadi rahasia umum 

bahwa prestasi belajar siswa yang relatif rendah.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi pada umumnya adalah 

rendahnya aktivitas siswa. Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran, baik itu antar siswa, guru maupun kelompok. Kurangnya 

partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan, mengeluarkan pendapat, 

menyampaikan ide serta gagasan menjadi salah satu permasalahan yang 

sangat umum terjadi dalam proses pembelajaran. Dan peran guru sebagai 

pendidik yang pada umumnya cenderung mendominasi serta mendekte 

proses pembelajaran menjadikan siswa pasif, tidak berani mengemukakan 

pendapatnya.  
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Selain proses pembelajaran, aktivitas diperlukan dalam upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran matematika. Oleh karena 

itu kurangnya aktivitas siswa menjadikan suatu masalah  yang berdampak 

pada siswa yang pasif dalam mengikuti pembelajaran matematika 

sehingga prestasi belajar siswa relatif rendah. Masalah yang sama juga 

ditemukan di salah satu sekolah menengah pertama yaitu di SMN Negeri 2 

Ngemplak. 

Pada kondisi awal pembelajaran di kelas VII D SMP Negeri 2 

Ngemplak Boyolali dapat dikatakan masih cenderung kurang aktiv. Hal ini 

dapat terlihat dari proses pembelajaran yang terjadi bahwa guru yang aktiv 

dan siswa yang cenderung pasif. Observasi awal menunjukan bahwa 

kondisi awal siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali yang 36 

siswa sebelum tindakan, aktivitas siswa dalam bertanya dan menanggapi 

jawaban dari siswa rata-rata hanya 13 siswa (36,11%), antusiasme siswa 

dalam menanggapi guru hanya 8 siswa (22,22%), aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran berkelompok sebanyak 15 siswa (41,67%) siswa yang 

terlibat dalam penyelesaian tugas, dan hanya siswa tertentu saja yang aktif 

dalam kerja sama kelompok.  

Rendahnya aktivitas siswa disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

berfariasinya tingkat kecerdasan siswa dalam menerima pelajaran, strategi 

pembelajaran yang digunakan secara konvensional, Akar penyebab 

aktivitas belajar matematika siswa bervariasi diantaranya berasal dari  

lingkungan keluarga, siswa dan guru. Berdasarkan ketiga akar penyebab 
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tersebut dapat diketahui bahwa guru yang menjadi akar penyebab 

rendahnya aktivitas belajar matematika sisiwa paling dominan, 

dikarenakan salah satunya penggunaan strategi pembelajaran yang kurang 

tepat, dapat membuat siswa kurang tertarik dan mudah bosan, sehingga 

siswa bertindak semaunya sendiri pada waktu pembelajaran.  

Cara mengatasi akar penyebab dari pendidik. Peneliti memberikan 

alternatif strategi pembelajaran accelerated learning. Strategi accelerated 

learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang tidak membosankan 

sehingga siswa akan lebih tertarik dan tidak malu/ takut untuk 

berpartisiapasi dalam proses pembelajaran. Accelerated learning berusaha 

menempatkan pelajar dalam lingkungan yang positif secara fisik, 

emosional, dan sosial, serta memberi mereka pengalaman belajar dengan 

jalan menerjunkan diri secara langsung dan sedekat mungkin dengan dunia 

nyata (Dave Meier, 2000:40).  

Selain itu, accelerated learning juga disebut pembelajaran yang 

dilaksanakna secara alami karena melibatkan seluruh panca indra dan 

emosi, tidak hanya otak kiri yang digunakan namun juga otak kanan untuk 

mendapatkan suatu proses pembelajaran yang menyenagkan dan tidak 

membuang waktu. Penggunaan media Microsoft Power Point dalam 

pembelajaran matematika menjadikan siswa lebih tertarik dalam 

pelaksanaan pembelajaran, hal tersebut dikarenakan media Power Point 

yang dapat menampilkan informasi berupa tulisan, gambar, animasi, serta 

suara. 
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Berdasarkan keunggulan strategi pembelajaran accelerated 

learning berbasis power point diduga dapat meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa. Penerapan pembelajaran accelerated learning berbasis 

power point dalam pembelajaran matematika melibatkan siswa untuk 

dapat menarik perhatian siswa, agar aktivitas siswa menjadi lebih 

meningkatan. 

B. Rumusan Maslah 

Apakah ada peningkatan aktivitas siswa setelah menggunakan strategi 

Accelerated Learning (AL) berbasis power point bagi siswa kelas VII 

semester genap SMP Negeri 2 Ngemplak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan aktivitasi bagi siswa kelas VII semester genap 

SMP Negeri 2 Ngemplak dengan menggunakan strategi Accelerated 

Learning(AL) berbasis power point. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 
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peningkatan aktivitas siswa melalui strategi Accelerated Learning(AL) 

berbasis power point . 

Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

sekolah dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

2) Manfaat bagi guru, dapat dijadikan pemikiran sebagai salah 

satu strategi pembelajaran yang tepat dalam proses belajar 

mengajar matematika. 

3) Manfaat bagi sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

dan mutu pembinaan guru serta memberikan sumbangan dalam 

rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah 

khususnya pembelajaran matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 


