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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya adalah cara untuk membantu peserta didik

mengembangkan potensi dalam pembentukan karakter dalam dirinya. Hal ini

sesuai dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yang termuat dalam

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3

yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab.”

Dari uraian fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, di samping

pembentukan aspek intelektual dan pengembangan keterampilan, pendidikan

juga memiliki peranan untuk membentuk karakter siswa karena pada dasarnya

pendidikan itu menggenggam dua tujuan besar yaitu membantu anak-anak

menjadi pintar dan membantu mereka menjadi baik. Ini berarti bahwa

pembentukan aspek sikap atau karakter yang dapat menjadikan siswa menjadi

seseorang yang dapat dikatakan baik, merupakan aspek yang tidak kalah

penting untuk di kembangkan. Menurut Muclahas Samani dan Harianto

(2012:45):

“pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai,
pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang
bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberi
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keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan
kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati”.

Matematika merupakan mata pelajaran yang penting, disetiap jenjang

pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Hal ini

disebabkan matematika dapat melatih seseorang (siswa) berfikir logis,

bertanggungjawab, memiliki kepribadian baik dan keterampilan menyelesaikan

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Cornelius dalam Abdurrahman

(2003:253) mengemukakan bahwa:

“Lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika
merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk
memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-
pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk
mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan
kesadaran terhadap perkembangan budaya”.

Dari uraian di atas sikap tanggungjawab adalah potensi yang dapat di

kembangkan dari diri peserta didik. Hal ini perlu karena dengan

tanggungjawab siswa akan lebih dewasa selama mengikuti proses belajar

mengajar. Sikap ini juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan akademik

dari siswa. Untuk jangka waktu panjang, penanaman karakter ini dapat

berperan terhadap kesuksesan siswa di kehidupannya kelak. Selain itu dengan

pengembangan sikap ini akan menjadikan siswa lebih percaya diri dalam

memecahkan berbagai permasalahan khususnya dalam pembelajaran

matematika.

Kemandirian adalah sikap yang pengembangannya dapat di sejajarkan

dengan tanggungjawab karena kemandirian dan tanggungjawab ini memiliki
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suatu keterkaitan. Menurut Forster (dalam International Journal of Social

Science & Interdisciplinary Research: 2013), Independent study is places

increased educational responsibility on the student for the achieving of

objectives and for the value of the goals. (belajar mandiri meningkatkan

tanggungjawab pendidikan pada siswa untuk mencapai tujuan dan nilai tujuan).

Karenanya tanggungjawab dan kemandirian belajar dapat di kembangan

bersamaan selama proses belajar mengajar berlangsung.

Walaupun sikap tanggungjawab dan kemandirian ini penting adanya

bagi para siswa, namun pada fakta yang terdapat di lapangan sikap

tanggungjawab dan kemandirian ini masih relatif rendah. Siswa yang

mengeluhkan tugas atau bahkan tidak mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas

tidak tepat waktu atau mengerjakannya tanpa berusaha untuk menghasilkan

yang terbaik ini menunjukan bahwa anak belum memiliki tanggungjawab

sebagai pembelajar. Siswa yang menyontek saat ulangan, siswa tidak percaya

pada kemampuannya dan ada pula siswa yang takut untuk sekedar bertanya

pada guru. Hal ini menunjukan bahwa siswa belum memiliki kemandirian

dalam belajarnya.

Kasus dan permasalahan di atas juga terlihat pada siswa di SMP

Muhammadiyah 10 Surakarta. Berdasarkan pengamatan kelas VIII B diketahui

bahwa dari 23 siswa di kelas VIII B tanggungjawab dan kemandirian

belajarnya secara umum masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dalam: 1)

siswa mampu menyelesaikan tugasnya sendiri (39,13%). 2) siswa dapat

mengatasi masalah belajarnya sendiri (34,43%). 3) siswa dapat percaya pada
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diri sendiri (34,78%). 4) siswa dapat mengatur dirinya sendiri (39,13%).

Sedangkan indikator keberhasilan dari nilai karakter tanggungjawab adalah: 1)

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh (30,43%). 2)

siswa mampu menepati janji (43,47%). 3) Siap menerima akibat dari

perbuatannya (34,78%).

Permasalahan yang timbul dalam aktivitas belajar siswa di atas pada

dasarnya berhubungan erat dengan metode dan cara penyampaian materi yang

digunakan oleh guru. Dalam pembelajaran guru masih melakukan

pembelajaran secara konvensional atau menggunakan metode ceramah. Siswa

juga masih belum terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga siswa merasa

bosan dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu kesadaran

belajar dan rasa percaya diri siswa masih cenderung rendah, sehingga

mengakibatkan juga pada rendah sikap tanggungjawab pada siswa.

Dalam penelitian ini, penulis berfikir untuk memberikan alternatif

tindakan yaitu penggunaan pendekatan saintifik dengan model problem

solving. Pendekatan saintifik adalah alternatif belajar yang di implemetasikan

pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. Keunggulan pendekatan

saintifik adalah   mengekplorasi peserta didik  untuk bertanya  dan

beragumentasi melalui diskusi, mengasah keterampilan investigasi dan

menjalani prosedur kerja ilmiah lainnya. Keunggulan yang dapat ditawarkan

dari model pembelajaran keaktifan peserta didik dalam penemuan konsep yang

dapat diterapkan dalam jalan memecahkan masalah.
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Dari sini siswa akan lebih bertanggungjawab dalam menyelesaikan

permasalah yang di berikan pada dirinya dan siswa akan lebih kreatif dalam

pemecahan masalah yang akan membuat kemandirian siswa lebih dapat di

tingkatankan.  Berdasarkan keunggulan model pembelajaran problem solving

dengan pendekatan saintifik diharapkan dapat meningkatkan sikap

tanggungjawab dan kemandirian belajar siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, di

peroleh dua rumusan masalah.

1. Apakah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem

solving dapat meningkatkan sikap tanggungjawab dalam pembelajaran

matematika bagi siswa kelas VIII B di SMP Muhammadiyah 10 surakarta?

2. Apakah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajran problem

solving dapat meningkatkan  kemandirian dalam pembelajaran matematika

bagi siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 10 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian yang

akan dicapai adalah

1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan sikap tanggungjawab dan kemandirian dalam

pembelajran matematika.
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2. Tujuan Khusus

a. Untuk meningkatkan sikap tanggungjawab dalam pembelajaran

matematika bagi siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 10 Surakarta

melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem

solving.

b. Untuk meningkatkan kemandirian dalam pembelajaran matematika bagi

siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 10 Surakarta melalui

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem solving.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

untuk pengembangan ilmu terutama pada peningkatan tanggungjawab dan

kemandirian belajar melalui pendekatan saintifik dengan model

pembelajaran problem solving.

Secara kushus penelitian ini di harapkan dapat memberikan

kontribusi pada penggunaan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan

tanggungjawab dan kemandirian dalam pembelajaran matematika.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat bagi siswa, melalui pendekatan saintifik dengan model

pembelajaran problem solving ini dapat membantu siswa meningkatkan

sikap tanggungjawab dan kemandirian dalam pembelajaran matematika.
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b. Manfaat bagi guru, dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai

model pengajaran dalam membantu siswa meningkatkan sikap

tanggungjawab dan kemandirian dalam pembelajaran matematika.

c. Manfaat bagi sekolah, menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil

kebijakan inovasi pembelajaran matematika sekolah.


