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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern dan mempunyai peran penting memajukan daya pikir 

manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup 

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Kegiatan pembelajaran matematika perlu direncanakan, diprogramkan, 

serta dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang berlaku. Guru mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan 

pembelajaran, jika guru tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan tepat dan benar maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara 

optimal. Kegiatan pembelajaran akan berjalan secara lancar jika unsur-unsur 

dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan tepat, benar dan lancar. 

Unsur-unsur pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, 

materi pelajaran, guru, siswa, alat belajar, sumber belajar dan strategi yang 

digunakan, serta evaluasi pembelajaran. 



 Tujuan pembelajaran akan dicapai dengan baik, jika strategi yang 

digunakan sesuai dengan kondisi pembelajaran. Setiap karakteristik bidang 

studi dan siswa yang berbeda memerlukan strategi pembelajaran yang berbeda 

pula. Menurut Kemp (Sanjaya, W. 2008: 126) strategi pembelajaran adalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Groppper (Uno, Hamzah B. 2007: 1) 

juga menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah pemilihan atas berbagai 

jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan tingkah 

laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan 

belajarnya harus dapat dipraktikan. 

Keberhasilan pembelajaran pada umumnya diukur dari prestasi belajar. 

Pada khususnya, keberhasilan pembelajaran matematika diukur dari prestasi 

belajar matematika. Prestasi belajar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

faktor tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

mengikuti proses pembelajaran, yang termasuk dalam faktor ini diantaranya 

faktor kecerdasan/intelegensi, bakat, minat, dan motivasi. Faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu, faktor ini meliputi faktor keluarga, 

keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. (Slameto, 2003: 54)  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

disimpulkan bahwa, faktor tersebut tidak hanya ada dalam diri peserta didik 

tetapi juga faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka. Peserta didik yang 

mempunyai lingkungan rajin belajar kemungkinan besar akan membawa 



pengaruh pada dirinya. Sehingga faktor lingkungan mempunyai peran yang 

penting dalam menentukan prestasi belajar peserta didik, sehingga lingkungan 

sekolah dan kondisi pembelajaran yang tidak kondusif dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran dan akibatnya prestasi belajar yang dihasilkan oleh 

peserta didik tidak optimal. 

Dalam pembelajaran matematika khususnya di SMP kelas VII peserta 

didik akan diperkenalkan beberapa aspek mata pelajaran matematika. Aspek-

aspek tersebut diantaranya yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, 

serta statistika dan peluang. Khususnya dalam aspek geometri dan 

pengukuran, peserta didik akan diperkenalkan tentang pokok bahasan segi 

empat. Pada pokok bahasan segi empat peserta didik membutuhkan 

keterampilan menganalisis, ketelitian, dan pengukuran yang tepat. Untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang optimal khususnya pada materi tersebut, 

peserta didik akan mengalami beberapa kesulitan dalam belajar matematika.  

Faktor-faktor yang menunjukkan anak berkesulitan belajar matematika 

yaitu (1) adanya gangguan dalam hubungan keruangan, (2) memiliki 

gangguan persepsi visual, (3) kesulitan melakukan asosiasi visual, (4) 

perseverasi, (5) kesulitan mengenal dan memahami simbol, (6) gangguan 

penghayatan tubuh, (7) kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan (8)  

performance IQ jauh lebih rendah daripada sekor verbal IQ. (Abdurrahman, 

M. 2003: 259) 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut sebaiknya guru dalam 

memberikan konsep segi empat dengan benar, karena pemberian konsep yang 



benar sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam memahami konsep 

matematika pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas 

pembelajaran tidak terlepas dari strategi pembelajaran yang digunakan 

pendidik dalam proses pembelajaran, karena berhasil tidaknya tujuan yang 

akan dicapai sangat dipengaruhi oleh efektif tidaknya proses pembelajaran 

yang dialami. Oleh karena itu pemilihan strategi yang tidak tepat justru akan 

menghambat tercapainya tujuan yang hendak dicapai. 

Realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak digunakannya 

metode konvensional dalam pembelajaran matematika. Dalam metode 

konvensional pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga selama proses 

pembelajaran itu berlangsung tugas siswa hanya duduk diam dan 

mendengarkan secara teliti apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, 

pembelajaran konvensional juga menganggap bahwa siswa hanya sebagai 

penerima pasif dari pembelajaran dan semua siswa mempunyai kemampuan 

yang sama. Padahal dalam satu kelas, setiap siswa mempunyai karakteristik 

sendiri-sendiri, meski tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembelajaran 

konvensional guru lebih mudah dalam menguasai arah kelas. 

Guna menumbuhkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika, 

salah satu strategi atau metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

strategi PBAS dan SPE. Dengan kedua strategi ini diharapkan aktivitas siswa 

dalam belajar matematika akan meningkat, begitu pula terhadap prestasi 

belajar mereka.  



Strategi Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) 

merupakan strategi pembelajaran yang pada dasarnya didesain untuk 

membelajarkan peserta didik. Artinya, dalam pembelajaran ini sistem yang 

digunakan menempatkan peserta didik/siswa sebagai subjek belajar, sehingga 

proses pembelajaran ditekankan atau berorientasi pada aktivitas siswa, karena 

proses pendidikan tidak hanya mengembangkan intelektual, tetapi mencakup 

seluruh potensi yang dimiliki peserta didik. (Sanjaya, W. 2008: 135).  

Tidak jauh berbeda dari tujuan PBAS, strategi pembelajaran 

ekspositori atau yang lebih dikenal dengan SPE ini adalah strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara 

verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa 

dapat menguasai materi pelajaran secara optimal, sehingga dalam hal ini siswa 

dapat menerima materi yang disampaikan guru dengan baik. Menurut 

Roykillen, strategi ekspositori disebut juga dengan istilah strategi 

pembelajaran langsung (direct instruction). (Sanjaya, W. 2008: 179). Strategi 

pembelajaran ekspositori disebut direct instruction, karena dalam strategi ini 

materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru, sedangkan peserta didik 

tidak dituntut untuk menemukan materi pelajaran. Oleh karena itu SPE lebih 

menekankan kepada proses bertutur, dan disebut juga dengan istilah strategi 

chalk and talk. 

Setiap strategi pembelajaran pasti mempunyai kelemahan dan 

kelebihan, begitu juga dengan SPE dan PBAS. Pada prinsipnya semua strategi 

pembelajaran baik jika sesuai dengan kondisi pembelajaran. Jika prestasi 



belajar yang akan dicapai secara optimal maka diperlukan strategi 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian yang 

berjudul “Ekperimentasi Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan 

Strategi Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) dan Strategi 

Pembelajaran Ekspositori (SPE) Pada Pokok Bahasan Segi Empat”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka 

peneliti mengidentifikasi tiga masalah. 

1. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi 

pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu dalam menghasilkan 

pembelajaran yang baik. 

2. Penggunaan strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan 

daya pemahaman dan aktifitas siswa, sehingga diharapkan tercapai prestasi 

belajar yang optimal. 

3. Penggunaan strategi pembelajaran ekspositori kurang memberikan 

kesempatan siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran.  

 

 

 



C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi dua masalah. 

1. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran 

berorientasi aktifitas siswa (PBAS) pada kelas eksperimen dan strategi 

pembelajaran ekspositori (SPE) pada kelas kontrol. 

2. Masalah prestasi belajar yang diteliti terbatas pada prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan segi empat kelas VII SMP. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah 

tersebut, maka fokus permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 

“Apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan segi empat antara siswa yang menggunakan PBAS dan SPE 

dalam proses pembelajaran”. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan segi empat antara siswa yang menggunakan PBAS dan SPE dalam 

proses pembelajaran.  

 

 



F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru, sebagai masukan dalam meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan serta wawasan dalam penerapan dan kelebihan PBAS serta 

penggunaan strategi pembelajaran ekspositori yang tepat. 

2. Bagi siswa, memberi kesempatan untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat memberikan masukan dan sumbangan 

dalam rangka perbaikan pembelajaran matematika. 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menjadi salah satu dasar, acuan, dan 

masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya. 

 


