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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

      Pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Pengajaran itu sendiri harus disusun berdasarkan pada 

apa yang akan dikerjakan dan pada apa yang akan dihasilkan pada siswa.  

  Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya 

prestasi belajar siswa terutama matematika. Rendahnya prestasi hasil belajar 

mungkin disebabkan karena kurang tepatnya penggunaan pendekatan 

pembelajaran. Pendekatan pembelajan yang digunakan umumnya masih 

menggunakan pembelajaran yang kurang efektif dan kurang menarik. Biasanya 

dalam menjelaskan materi pelajaran guru hanya menerangkan, memberi contoh 

dan siswa hanya mendengar dan mencatatnya, sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa hanya sebagai pendengar dan kurang aktif. Sehingga 

menyebabkan proses belajar mengajar kurang menarik. 

  Pendekatan pembelajaran dalam proses belajar mengajar memegang 

peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar 

yang lebih efektif dan menarik. Maka dari itu perlu adanya penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran matematika. 
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Mengingat pelajaran matematika merupakan pelajaran yang penting maka 

pembelajaran matematika harus disajikan semenarik mungkin agar siswa tidak 

bosan dengan pembelajaran yang monoton. 

  Pendekatan the power of two merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran selain pendekatan konvensional. Pendekatan the power of two 

merupakan pembelajaran kooperatif yang memperkuat pentingnya hubungan 

yang sinergi antara anggota kelompok. Strategi pembelajaran ini terdiri dari 2 

orang sehingga kerjasama dan komunikasi lebih terjalin dengan baik. 

Pembelajaran ini juga menuntut siswa agar lebih aktif dalam proses belajar 

mengajar sehingga siswa tidak merasa bosan karena pembelajaran lebih 

menarik dan menuntut partisipasi siswa terhadap materi pelajaran. Selain 

pendekatan pembelajaran ada hal hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru 

dalam mengajar, yaitu kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa 

merupakan syarat yang harus dimiliki siswa, agar dapat mengikuti pelajaran 

dengan lancar. Hal ini disebabkan karena materi pelajaran yang disusun untuk 

kelas yang berada di bawahnya merupakan dasar untuk mempelajari materi 

kelas di atasnya. Demikian juga dengan pelajaran matematika yang topiknya 

disusun secara hirarkis dari yang mudah ke yang sukar. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengadakan 

penelitian tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

the power of two ditinjau dari kemampuan awal siswa. 



 

B. Identifikasi Masalah 

               Sesuai dengan latar belakang masalah ada beberapa masalah yang 

terjadi dalam pembelajaran matematika. Penulis dapat mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa. 

2. Kurang tepatnya pendekatan pembelajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi. 

3. Adanya perbedaan kemampuan awal siswa sehingga mempengaruhi 

prestasi belajar siswa di tingkat selanjutnya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Dengan adanya masalah-masalah di atas agar permasalahan yang 

disajikan lebih terarah, maka penulis hanya membatasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada 

pendekatan The Power of  Two dan pendekatan kontekstual. 

2. Kemampuan awal dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan awal 

matematika yang diperoleh dari nilai matematika pada raport kelas VIII 

semester ganjil. 



3.  Prestasi belajar dalam penelitian ini dibatasi dalam prestasi belajar 

matematika pada yang dilakukan pada akhir penelitian. Materi pelajaran 

dibatasi pada pokok bahasan lingkaran untuk kelas VIII SMP semester 

genap tahun ajaran 2008 / 2009. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penggunaan the power of 

two terhadap prsestasi belajar di tinjau dari kemampuan awal setiap siswa. 

Fokus penelitian ini difokuskan menjadi tiga rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran terhadap 

prestasi belajar matematika? 

2. Apakah ada pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Apakah ada interaksi antara penggunaan pendekatan pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar amtematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran terhadap 

prestasi belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi 

balajar matematika. 



3. Untuk mengetahui interaksi antara pendekatan pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara  umum  hasil  penelitian  ini  diharapkan  secara  teoritis  dapat 

memberikan sumbangan  kepada pembelajaran  matematika,  utamanya 

pada  peningkatan  prestasi  belajar  siswa   melalui   pendekatan  the  

power  of  two.  

Mengingat  selain  itu  proses  pembelajaran  ini  dapat  meningkatkan  

keaktifan siswa  sehingga  siswa  dapat  mengemukakan  pendapatnya  

secara  individu  lalu dibahas dalam kelompok sehingga siswa lebih 

mudah memahami materi pelajaran. 

Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi kepada srtategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran yang 

hanya mementingkan hasil pembelajaran yang mementingkan proses, 

disarankan untuk menggunakan paradigma belajar yang menuju pada 

proses untuk mencapai hasil. 

2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dihaparkan dapat bermanfaat. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi guru 



dan calon guru dalam bidang studi matematika dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu juga sebagai bahan 

masukan untuk meningkatkan mutu pendidilkan khususnya dalam proses 

belajar mengajar, meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan 

memberi alternatif kepada guru matematika dalam menentukan 

pendekatan pembelajaran yang tepat yang digunakan dalam mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


