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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak lahir setiap manusia pernah mengalami yang namanya belajar. 

Belajar dilakukan manusia sejak ia lahir hingga dewasa bahkan sampai akhir 

hayat. Dengan belajar manusia dapat mengenal diri sendiri, lingkungan dan 

orang lain. Selain itu, belajar seseorang akan mengalami perubahan baik 

sikap maupun tingkah laku. 

Skinner (dalam Dimyati dan Mudjiono 2006:9) berpandangan bahwa 

belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya 

menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya 

menurun. Belajar dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan 

lingkungan masyarakat sekitar. Belajar juga dapat dilakukan dalam 

pendidikan formal (sekolah) yang mengajarkan ilmu pengetahuan, sains, 

sosial dan teknologi. Dalam proses belajar di sekolah tidak sekedar 

memberikan ilmu, tetapi juga  sebuah kesan dalam pembelajaran serta mutu 

belajar yang lebih baik. Mutu yang lebih baik dapat dilihat dari tingkat 

keaktifan siswa, kreativitas siswa, serta hasil belajar siswa.  

Matematika merupakan suatu ilmu yang mengajarkan logika, 

sistematis, dan cara-cara memecahkan persoalan matematika. Tujuan dari 

pendidikan matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 
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menekankan pada penataan nalar dan pembentukan kepribadian (sikap) siswa 

agar dapat menggunakan atau menerapkan matematika dalam kehidupannya. 

Matematika sudah di perkenalkan dari jenjang sekolah dasar (SD) sampai 

perguruan tinggi (PT), serta waktu yang digunakan dalam penyampaian 

metematika cukup lama akan tetapi dari hasil yang dicapai belum maksimal. 

Pada dasarnya belajar matematika merupakan belajar konsep. Konsep-

konsep pada matematika menjadi kesatuan yang bulat dan berkesinambungan. 

Untuk itu dalam proses pembelajaran guru harus bisa menyampaikan konsep 

tersebut kepada siswa dan bagaimana siswa dapat memahaminya. Pengajaran 

pada matematika dilakukan dengan memperhatikan urutan konsep dimulai 

dari yang paling sederhana. Keberhasilan suatu proses kegiatan belajar 

mengajar pada pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa 

yang mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman siswa, penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin 

tinggi pemahaman dan penguasaan materi siswa, maka semakin tinggi pula 

prestasi belajar siswa. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa 

sampai saat ini prestasi belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. 

Setelah melakukan pengamatan di MIM Slogo Tanon Sragen, dapat 

dilihat bahwa keaktifan pada pelajaran matematika masih sangat rendah, 

menjawab pertanyaan, keaktifan dalam bertanya, mengungkapkan pendapat, 

menolak pendapat serta keaktifan mengerjakan soal didepan kelas masih 

rendah. Selain itu dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran akan 

berjalan lancar dan dikatakan berhasil ketika seorang pendidik dapat 
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mengaktifkan peserta didiknya pada saat pembelajaran dikelas, apabila 

keaktifan dalam proses belajar mengajar tidak ada, maka seorang pendidik 

tidak tahu apakah siswanya dapat menerima yang disampaikan atau tidak. 

Gagne (Dimyati dan Mudjiono 2006:10) berpandangan bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar orang memilih ketrampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

Untuk membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran 

diperlukan suatu metode atau strategi dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Strategi berfungsi sebagai pendekatan pada siswa dalam 

menyampaikan materi. Dengan adanya strategi akan merubah kondisi dan 

suasana belajar yang tadinya membosankan, menjenuhkan, sehingga siswa 

yang tadinya tidak tertarik dalam proses pembelajaran akan merasa lebih 

menyenangkan serta dapat membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Selain itu pemilihan suatu strategi pembelajaran harus tepat sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan siswa atau suasana belajar yang berlangsung. 

Setelah mangamati dan melihat langsung proses pembelajaran yang ada 

di MIM Slogo, strategi yang cocok digunakan dalam pembelajaran 

matematika adalah Genius Learning, karena strategi ini sesuai dengan kondisi 

siswa. Genius Learning adalah suatu rangkaian pendekatan praktis dalam 

meningkatkan suatu proses pembelajaran. Genius Learning sering juga 

disebut dengan belajar cepat (accelerated learning). Strategi ini 

menggunakan pengetahuan dari ; cara kerja otak, motivasi diri, kekuatan 
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memori, emosi, kepribadian, perasaan, gaya belajar, teknik membaca, teknik 

mencatat, teknik memori, teknik belajar dll. 

Dalam menerapkan strategi  Genius learning ini anak didik ditempatkan 

sebagai pusat dari proses pembelajaran, anak didik tidak menjadi obyek 

pendidikan melainkan sebagai subyek pendidikan.  Strategi Genius Learning 

akan membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah matematika, 

sehingga siswa akan tertarik dan meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya latar belang tersebut peneliti tertarik dalam 

membuat penelitian tentang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Peningkatan 

Keaktifan Belajar Matematika Melalui Penerapan Strategi Genius Learning 

Bagi Siswa Kelas III MIM Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 

Ajaran 2014/2015 ”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul beberapa masalah yang 

berkaitan dengan keaktifan belajar matematika. Identifikasi masalah yang 

muncul adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pembelajaran Matematika guru biasa menggunakan metode atau 

strategi yang kurang menarik , guru cenderung mengunakan ceramah dan 

siswa diminta menulis apa yang disampaikan di papan tulis. 
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2. Dalam pembelajaran keaktifan siswa masih rendah, seperti dalam 

menyampaikan pendapat, menyampaikan ketidak pahaman pada materi dan 

menjawab pertanyaan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian 

yang dilakukan lebih terarah, terpusat serta kajian lebih mendalam.  

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Strategi pembelajaran Genius Learning bagi siswa kelas III MIM Slogo 

Sragen tahun ajaran 2014/2015. 

2. Keaktifan siswa kelas III dalam belajar matematika. 

3. Mata Pelajaran Matematika materi Bangun Datar Sederhana. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas serta masalah yang muncul, yang 

akan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah “ Apakah penerapan Strategi 

Genius Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar Matematika bagi 

siswa kelas III MIM Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 

Ajaran 2014/2015? ” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

akan di capai yaitu “Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas III 
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MIM Slogo Sragen pada mata pelajaran Matematika tahun ajaran 

2014/2015”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan kepada pembelajaran matematika utamanya dalam 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. Secara khusus 

penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada strategi 

pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1. Dapat memberikan masukan berupa pemahaman tentang 

strategi Genius Learning. 

2. Dapat meningkatkan mutu serta kualitas sekolah agar menjadi 

lebih baik. 

b. Bagi Guru 

1. Memperoleh gambaran tentang upaya guru dalam 

meningkatkan keaktifan belajar pada mata pelajaran 

Matematika. 

2. Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran di sekolah.  
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3. Memberikan pemahaman serta wawasan tentang strategi 

Genius Learning dalam strategi pembelajaran.  

c. Bagi Siswa 

1. Dengan diterapkannya strategi pembelajaran Genius Learning 

diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2. Memperoleh penguasaan materi pembelajaran yang diajarkan 

guru. 

3. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

4. Melatih keberanian dalam mengemukakan pendapat. 

d. Bagi Peneliti 

1. Dapat memberikan pengalaman lapangan tentang penerapan 

pembelajaran dengan strategi Genius Learning. 

2. menambah pengalaman mengajar sehingga dapat diterapkan 

kelak sebagai guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 


