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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Dunia pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan 

masyarakat berkualitas sesuai visi reformasi pembangunan, terutama dalam 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi subyek yang makin 

berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan 

profesional dalam bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperlukan 

terutama dalam rangka menyongsong datangnya era global dan pasar bebas 

dimana manusia dihadapkan perubahan-perubahan yang tidak menentu.  

Beberapa upaya dasar untuk dapat selalu mengikuti perkembangan itu 

adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa asing 

mengikuti perkembangan ilmu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan 

proses belajar mengajar yang kemudian diusahakan penerapannya. 

Peningkatan kemampuan itu dapat dilakukan upaya dasar untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar dan 

mendiskusikan masalah yang timbul dalam praktek. Kompetensi matematika 

mempunyai beberapa faktor yang harus ada dalam pembelajaran matematika. 

Salah satu faktor yang harus ada dalam pembelajaran matematika adalah 

kemampuan melakukan koneksi atau keberhubungan matematika merupakan 

suatu kompetensi yang halus dimiliki oleh seseorang dalam mempelajari 
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matematika. Sehingga siswa mampu menghubungkan atau meningkatkan 

antara materi satu dengan materi lain. 

Dalam belajar sangat diperlukan adanya suatu aktivitas sebab pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku 

menjadi kegiatan. Tidak akan ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah 

sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau dasar yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar. Aktivitas tersebut tidak hanya dilakukan didalam 

kelas saja oleh siswa, tetapi juga harus dilakukan diluar kelas, kapanpun, 

dimanapun agar mendapat prestasi yang baik. Melibatkan siswa secara aktif 

didalam pembelajaran matematika sangat penting, karena dalam matematika 

banyak kegiatan pemecahan masalah yang menuntut kreativitas siswa aktif.  

Proses belajar mengajar matematika yang baik adalah guru harus mampu 

menerapkan suasana yang dapat membuat murid antusias terhadap persoalan 

yang ada sehingga mereka mampu mencoba memecahkan persoalannya. Guru 

perlu membantu mengaktifkan murid untuk berpikir. Ada kecenderungan 

dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa akan lebih bermakna jika 

anak “mengalami” apa yang dipelajarinya, bukan “mengetahuinya”. 

pembelajaran matematika yang berorientasi target penguasaan materi, terbukti 

berhasil dalam kompetisi, mengingat jangka pendek tetapi gagal dalam 

membekali anak dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka 

panjang. Dan inilah yang terjadi di kelas-kelas saat ini. 

Prestasi matematika rendah karena sebagian besar siswa kurang antusias 

menerimanya.  Siswa lebih bersifat pasif, enggan, takut atau malu untuk 



mengemukakan pendapat tidak jarang siswa merasa kurang mampu dalam 

mempelajari matematika sebab matematika dianggap sulit, menakutkan, 

bahkan sebagian akan dari mereka ada yang membencinya sehingga 

matematika dianggap momok oleh mereka.  Hal ini menyebabkan siswa 

menjadi takut atau fobia terhadap matematika. Ketakutan yang muncul dari 

dalam diri siswa tidak hanya disebabkan oleh siswa itu sendiri, tetapi juga 

didukung oleh ketidakmampuan guru menciptakan situasi yang membawa 

siswa tertarik pada matematika. 

Di dalam kelas guru tidak mampu menciptakan situasi yang 

memungkinkan terjadinya komunitas timbal balik dalam pelajaran matematika 

bahkan sering terjadi secara tidak sadar guru menciptakan situasi yang 

menghambat terjadinya komunikasi itu. Guru menciptakan ujung tombak 

dalam pendidikan sebab secara langsung berupaya mempengaruhi, membina 

dan mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi manusia yang cerdas, 

terampil dan bermoral tinggi, sebagai ujung tombak, guru dituntut memiliki 

kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik dan pengajar.  Sebagai 

pengajar paling tidak guru harus menguasai bahan yang diajarkan dan terampil 

dalam hal cara mengajarkannya. 

Bahwa yang harus diajarkan oleh guru tercermin dalam kurikulum 

sedangkan cara mengajarkan bahan tercermin atau berkaitan dengan proses 

belajar mengajar.  Guru matematika harus selalu meningkatkan dirinya dalam 

hal penguasaan bahan ajar dengan cara mengajarkan sehingga siswa dapat 



menerima penjelasan guru matematika dengan jelas, tidak mungkin dapat 

memberikan pelajaran dengan baik. 

Keberanian siswa untuk mengemukakan ide pengerjaan soal latihan 

yang diberikan pada saat proses pembelajaran juga sangat kurang. Banyak 

siswa terlihat malas dan tidak percaya diri untuk mengerjakan soal-soal 

tersebut dan biasanya siswa guru akan mengerjakan setelah soal selesai 

dikerjakan oleh guru atau siswa yang berperan aktif. 

Menurut Suprayekti (2003 : 16) pada pembelajaran matematika juga 

ditemukan keragaman masalah sebagai berikut: 1) Dalam pembelajaran 

matematika sering terlihat siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran 

2) keberanian siswa untuk bertanya kepada guru sangat rendah 3) kurangnya 

kemampuan koneksi siswa dalam menguasai materi dan menghubungkan 

antara materi satu dengan materi yang lain 4) apabila ditanya guru tidak ada 

yang mau menjawab, jika tidak ditunjuk. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka 

membuat para guru untuk terus berusaha menyusun dan menetapkan berbagai 

metode yang bervariasi.(Russffendi, 1999: 285). Penyajian bermacam-macam 

metode mengajar dan aplikasinya dalam pengajaran matematika ialah agar 

siswa, guru, memiliki pengetahuan yang luas tentang metode-metode dan 

memiliki keterampilan untuk menerapkannya. Salah satu metode yang akan 

diterapkan yaitu pembelajaran matematika dengan pendekatan improving 

learning yang menggunakan metode pemecahan masalah. 



Menurut Herman Hudoyono (1999: 174) dalam metode pemecahan 

masalah siswa dipusatkan pada cara menghadapi persoalan dengan langkah 

penyelesaian yang sistematis yaitu memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian, melaksanakan rencana dan memeriksa kembali sehingga 

persoalan yang dihadapi akan dapat diatasi. Sedangkan dengan pendekatan 

improving learning siswa diharapkan dapat berinteraksi dalam proses 

pembelajaran dan kreativitas siswa mampu diperbaiki. Dengan demikian siswa 

belajar matematika tidak hanya mendengarkan dan guru menerangkan didepan 

kelas saja namun diperlukan keaktifan siswa pembelajaran matematika. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah yang 

dikemukakan maka permasalahan secara umum peneliti ini adalah bagaimana 

usaha peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

Permasalahan umum ini dapat dirinci menjadi dua perumusan masalah. 

1. Adakah peningkatan kemampuan koneksi matematika siswa dalam 

menghubungkan materi satu dengan materi yang lain melalui pendekatan 

improving learning yang menggunakan metode pemecahan masalah? 

2. Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam bertanya, dalam 

mengemukakan gagasan dan keaktifan siswa dalam mengerjakan soal 

didepan kelas selama belajar matematika melalui pendekatan improving 

learning yang menggunakan metode pemecahan masalah.  

 



C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan proses 

pembelajaran matematika yang melalui pendekatan improving learning untuk 

mengetahui peningkatan keaktifan dan kemampuan koneksi matematika siswa 

dalam pembelajaran matematika. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk. 

1. Meningkatkan kemampuan koneksi siswa dalam menghubungkan materi 

satu dengan materi yang lain melalui pendekatan improving learning yang 

menggunakan metode pemecahan masalah.  

2. Meningkatkan keaktifan siswa dalam bertanya, dalam mengemukakan 

gagasan dan keaktifan siswa dalam mengerjakan soal didepan kelas selama 

belajar matematika melalui pendekatan improving learning yang 

menggunakan metode pemecahan masalah.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Sebagai penelitian tindakan kelas (PTK), peneliti ini memberikan 

manfaat pada pembelajaran matematika. 

1. Manfaat secara teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran 

matematika terutama pada peningkatan keaktifan dan kemampuan koneksi 

matematika siswa melalui pendekatan improving learning yang 

menggunakan metode pemecahan masalah.  



2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Membantu guru dalam meningkatkan keaktifan siswa saat proses 

belajar mengajar.  

2) Membantu guru dalam meningkatkan pemahaman konsep dengan 

pendekatan improving learning. 

b. Bagi siswa  

1) Meningkatkan kemampuan koneksi matematika siswa.  

2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

matematika 

3) Siswa lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran  

 


