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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kegiatan mengoptimalkan perkembangan 

potensi, kecakapan, dan karakteristik pribadi peserta didik. Kegiatan 

pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang disebut 

tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Sukmadinata (2007 : 24) 

diarahkan kepada pencapaian empat sasaran, yaitu : (1) pengembangan aspek 

kepribadian, (2) pengembangan kemampuan kemasyarakatan, (3) 

pengembangan kemampuan melanjutkan studi, dan (4) pengembangan 

kecakapan dan kesiapan untuk bekerja. 

Keberhasilan dalam dunia pendidikan tidak lepas dari proses belajar 

mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar terjadi hubungan timbal balik 

(interaksi) antara guru dengan siswa. Dalam interaksi tersebut guru berperan 

sebagai pengajar atau motivator dan fasilitator dalam belajar. Perpaduan 

kedua peran tersebut mengacu pada tujuan yang sama yaitu memanusiakan 

siswa secara operasional tersirat dalam pendidikan atau pengajaran. 

Dalam proses belajar mengajar pada umumnya guru menyadari bahwa 

matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang kurang diminati, ditakuti, 

dan dihindari oleh sebagian besar siswa. Banyak siswa yang masih kurang 

mampu dalam mempelajari matematika karena dianggap sebagai pelajaran 

yang sulit. Hal ini menyebabkan siswa menjadi takut atau phobia terhadap 
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matematika. Ketakutan-ketakutan tersebut dapat menyebabkan kegiatan 

belajar mengajar menjadi tidak efektif sehingga prestasi belajar yang 

diharapkan tidak tercapai. 

Sampai saat ini, model mengajar ceramah (konvensional) merupakan 

model yang mendominasi dan menjadi umum dalam pendidikan formal di 

berbagai belahan dunia. Model pengajaran satu arah jelas merupakan model 

pembelajaran yang tidak optimal dalam mengembangkan kemampuan, baik 

bagi guru maupun siswa. 

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah melakukan observasi 

pendahuluan dalam proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan di 

SMP Negeri 3 Sawit  ditemukan permasalahan antara lain, sebagai berikut : 

1) Minat siswa dalam mengikuti pelajaran paling tidak tampak, siswa jarang 

sekali mengajukan gagasannya, walaupun guru berulang kali meminta agar 

siswa bertanya jika ada hal-hal yang belum paham, 2) Guru masih sering 

menggunakan metode konvensional, Sehingga proses pembelajaran 

cenderung  bersifat satu arah dan kurang bervariasi, 3) Siswa masih 

menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan, 4) 

Penyampaian materi ajar yang terlalu banyak dan waktu kurang, 5) Materi 

pembelajaran bersifat abstrak, 6) Kurangnya sarana dan prasarana  yang 

mendukung proses pembelajaran, 7) Suasana kelas yang kurang kondusif 

terhadap kegiatan belajar mengajar karena letak kelas dekat dengan jalan 

raya, 8) Motivasi guru terhadap proses belajar mengajar masih kurang.  
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Salah satu faktor dari dalam diri siswa yang menentukan berhasil 

tidaknya siswa dalam proses belajar mengajar adalah motivasi belajar.  

Motivasi timbul karena adanya keinginan untuk berbuat sesuatu, baik dari 

dirinya sendiri maupun pengaruh dari luar. Keberhasilan dalam belajar sangat 

dipengaruhi oleh motivasi dari siswa itu sendiri. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak dari dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Apabila siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi maka 

siswa akan siap menerima dan menguasai materi yang disampaikan guru. 

Banyak siswa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, 

diperlukan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Siswa yang motivasi belajar matematikanya tinggi maka hasilnya akan lebih 

baik dibanding dengan siswa yang motivasi belajar matematikanya rendah. 

Dalam pembelajaran matematika motivasi belajar siswa masih 

tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan siswa dalam belajar masih 

kurang, kegiatan belajar kurang menarik karena siswa cenderung pasif dan 

jarang mengajukan pertanyaan. Perhatian dan kemandirian siswa masih 

rendah karena siswa hanya bergantung pada apa yang diberikan oleh guru. 

  Oleh karena itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satunya adalah strategi 

pembelajaran Conceptual Understanding Prosedurs  (CUPs) atau yang 

dikenal dengan langkah-langkah pemahaman konsep adalah suatu proses 
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pembelajaran dimana siswa diajarkan untuk memahami tentang materi yang 

dipelajari. Dengan strategi ini siswa diharapkan dapat membedakan antara 

konsep dan bukan konsep. Dalam strategi pembelajaran ini penggunaan media 

dalam pembelajaran akan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendapat 

materi yang otentik dan berinteraksi secara lebih luas. Media adalah sebuah 

alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran 

adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

  Alat peraga merupakan salah satu media yang bisa dimanfaatkan agar 

siswa lebih mudah memahami konsep. Dengan memahami konsep –konsep 

dari materi yang diajarkan, siswa diharapkan lebih mudah dalam 

menyelesaikan soal. Dengan pemahaman konsep yang benar dan baik akan 

membuat siswa mudah mengingatkannya tanpa harus menghafal rumus. 

  Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membosankan 

siswa, maka diterapkan stategi pembelajaran aktif. Salah satu jenis 

pembelajaran aktif adalah Questions Student Have (pertanyaan dari siswa). 

Pendekatan  pembelajaran Questions Student Have adalah strategi 

pembelajaran yang memanfaatkan teknik yang mengandung partisipasi siswa 

untuk menyampaikan pertanyaan melalui tulisan di dalam kartu indeks kosong 

yang dapat dilakukan dengan variansi kerja kelompok (Mel silberman, 2009: 

73). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas yang 

diajar dengan strategi pembelajaran Conceptual Understanding Prosedurs 
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(CUPs) dengan menggunakan alat peraga dan kelas yang diajar dengan 

strategi pembelajaran  Questions Student Have ditinjau dari motivasi belajar. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil materi SMP kelas VIII semester II 

pokok bahasan Kubus dan Balok. 

B. Identifikasi Masalah 

               Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

2. Prestasi belajar matematika sampai saat ini belum sesuai dengan harapan. 

3. Motivasi belajar siswa yang berbeda mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

4. Kesiapan siswa dalam proses belajar masih kurang. 

5. Siswa lebih tertarik menghafal rumus dari pada menerapkan konsep dan 

memecahkan masalah. 

6. Fasilitas belajar di kelas yang kurang memadai. 

7. Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang ditakuti dan bahkan 

dibenci oleh sebagian besar siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

  Penelitian ini difokuskan pada prestasi belajar siswa dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor prestasi belajar dibatasi pada motivasi 

belajar dan strategi pembelajaran. 

1. Prestasi belajar yang dimaksud adalah setelah siswa mendapat tes pokok 

bahasan kubus dan balok. 
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2. Motivasi belajar yang dimaksud adalah motivasi siswa terhadap 

pembelajaran matematika yang meliputi  hasrat dan keinginan untuk 

berhasil, dorongan dan kebutuhan untuk belajar, harapan dan cita-cita, 

penghargaan dalam belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar, 

lingkungan belajar yang kondusif. 

3. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

Conceptual Understanding Prosedurs (CUPs) pada kelas eksperimen dan 

Questions Student Have pada kelas kontrol. Conceptual Understanding 

Prosedurs (CUPs) merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif 

yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaamn konsep yang dianggap 

sulit oleh siswa. Questions Student Have merupakan salah satu strategi 

pembelajaran memiliki manfaat agar tujuan pembelajaran tercapai melalui 

kegiatan belajar aktif, cara ini memanfaatkan teknik yang mengandung 

partisipasi siswa melalui penulisan bukannya pembicaraan. 

D. Rumusan Masalah 

  Dari identifikasi dan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan 

suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu :  

1.  Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang ditinjau 

dari penggunaan strategi Conceptual Understanding Prosedurs (CUPs) 

dengan mengoptimalkan alat peraga dan Questions Student Have ? 

2. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 

motivasi belajar siswa ? 
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3. Apakah terdapat interksi antara strategi Pembelajaran (Conceptual 

Understanding Prosedurs (CUPs) dengan mengoptimalkan alat peraga  

dan Questions Student Have) dengan motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika ? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis perbedaan prestasi belajar matematika pada siswa 

yang diberi pembelajaran dengan strategi Conceptual Understanding 

Prosedurs (CUPs) dengan mengoptimalkan alat peraga dan Questions 

Student Have. 

2. Untuk menganalisis perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 

motivasi belajar siswa. 

3. Untuk menganalisis interaksi antara strategi Pembelajaran (Conceptual 

Understanding Prosedurs (CUPs) dengan mengoptimalkan alat peraga  

dan Questions Student Have) dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika.  

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika. 

Disamping itu juga kepada penelitian yang mementingkan mutu proses dan 

hasil pembelajaran matematika SMP. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara  teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 
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a. Sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki motivasi siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran Conceptual 

Understanding Prosedurs (CUPs) dan Questions Student Have. 

b. Bagi siswa agar dapat memperbaiki hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan dalam 

belajar matematika. 

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya bagi 

guru kelas VIII  tentang suatu alternatif pembelajaran matematika . 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran untuk memperbaiki kualitas sekolah 

menjadi lebih maju, berkembang dan menghasilkan lulusan yang baik 

dan meningkatkan kualitas pendidikan siswa. 

  


