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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam proses pembelajaran banyak sekali permasalahan-permasalahan yang 

muncul selama proses pembelajaran. Permasalahan tersebut bisa berasal dari 

siswa atau guru. Salah satu permasalahan yang berasal dari guru adalah guru yang 

kurang berkompeten akan memotivasi yang mampu membangkitkan semangat 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang kurang maksimal, sedangkan permasalahan yang berasal dari 

siswa salah satunya adalah rendahnya aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar 

siswa adalah suatu rasa lebih suka tanpa ada yang menyuruh terhadap 

pembelajaran matematika. 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran matematika di kelas X 

Administrasi Perkantoran (AP) II SMKN 1 Banyudono menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika rendah, hal itu 

dapat dilihat dari jumlah seluruh siswa sebanyak 32, terdapat 2 siswa (6,25 %) 

yang mengajukan pertanyaan, 2 siswa (6,25%) yang berani mengemukakan 

gagasan atau pendapat, 5 siswa (15,63%) yang mempresentasikan hasil pekerjaan 

di depan kelas, dan yang lainnya hanya mendengarkan dan menulis hasil kerja. 

Rendahnya aktivitas belajar siswa bisa disebabkan karena guru yang kurang 

berkompeten akan memotivasi yang mampu membangkitkan semangat siswa 

untuk aktif dalam proses pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran 
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yang kurang maksimal. Siswa akan lebih termotivasi jika dari aktivitas belajarnya 

tersebut mendapatkan penghargaan (reward) yang memuaskan dari guru atau 

pihak pengajar sebagai tanda penghargaan atas aktivitas belajarnya tersebut. 

Hanya saja guru hanya melakukan pengajaran secara konvensional, sehingga 

siswa merasa bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

matematika. Selain itu cara penyampaian materi ajar yang kurang jelas juga 

sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Cara penyampaian materi 

yang kurang jelas mengakibatkan siswa mengalami kesulitan memahami materi 

yang di ajarkan. 

Banyak sekali penelitian tentang aktivitas belajar siswa, namun belum ada 

jawaban yang memuaskan. Sedangkan penelitian tentang pendekatan scientific 

dalam pembelajaran matematika belum banyak dilakukan. Hal tersebut 

dikarenakan   pendekatan scientific merupakan pendekatan yang baru serta 

menjadi ciri khas dari kurikulum 2013. Pendekatan scientific/ilmiah dalam proses 

pembelajaran bukan hal yang aneh tetapi itulah yang seharusnya terjadi dalam 

proses pembelajaran karena sesungguhnya pembelajaran itu sendiri merupakan 

proses ilmiah. 

Dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan scientific ini 

mencakup tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Sehingga aktivitas 

belajar siswa diharapkan dapat melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui pengetahuan sikap, ketrampilan dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Pendekatan scientific dalam pembelajaran meliputi mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, membuat jejaring/komunikasi. 
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Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan 

scientific/ilmiah, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi 

pengetahuan dan ketrampilan, juga mendorong siswa untuk melakuakan 

penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. 

Artinya dalam proses pembelajaran, siswa dibelajarkan dan dibiasakan untuk 

menemukan kebenaran ilmiah. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan penerapan pendekatan scientific melalui reward di SMKN 1 

Banyudono kelas X. Dengan penerapan pembelajaran tersebut, diharapkan 

aktivitas siswa dalam belajar matematika akan meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah melalui penerapan pendekatan scientific melalui reward dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X SMK N1 Banyudono pada mata 

pelajaran matematika khususnya sub pokok bahasan persamaan dan 

pertidaksamaan linear? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X SMK N1 Banyudono 

pada mata pelajaran matematika khususnya sub pokok bahasan persamaan 

dan pertidaksamaan linear. 
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2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X SMK N1 Banyudono 

pada mata pelajaran matematika khususnya sub pokok bahasan persamaan 

dan pertidaksamaan linear melalui penerapan pendekatan scientific melalui 

reward. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dunia 

pendidikan maupun dalam bidang lain. Adapun manfaat yang peneliti harapkan 

adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu 

memberikan kontribusi pada pembelajaran matematika, utamanya pada 

pengaruh penerapan pendekatan scientific melalui reward terhadap 

peningkatan aktivitas belajar siswa. 

Secara khusus diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

tentang pelaksanaan pendekatan scientific melalui reward di SMK dan 

gambaran penerapan pendekatan scientific melalui reward secara efektif dan 

efisien. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, diharapkan dapat menerapkan pendekatan scientific melalui 

reward ini untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
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b. Bagi siswa, dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar 

matematika, dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam diri 

masing-masing siswa. 

c. Bagi peneliti, sebagai bahan pertimbangan dan bahan  masukan untuk 

meneliti pada mata pelajaran matematika dan permasalahan lain yang 

prosedur penelitiannya sejenis. 

d. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai pedoman atau referensi 

untuk penelitian berikutnya. 


