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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Kegiatan pengajaran di sekolah merupakan bagian dari kegiatan 

pendidikan umumnya, yang secara otomatis meningkatkan kualitas anak didik 

kearah yang lebih baik. Bila diamati keberhasilan dalam pendidikan tidaklah 

lepas dari kegiatan proses belajar mengajar. Keberhasilan dalam proses belajar 

mengajar biasanya diukur dengan keberhasilan siswa dalam mamahami dan 

menguasai materi yang diberikan. Semakin banyak siswa yang dapat 

mencapai tingkat pemahaman dan penguasaan materi maka semakin tinggi 

keberhasilan dari pengajaran tersebut. 

Matematika sebagai salah satu sarana berfikir ilmiah sangat diperlukan 

untuk menumbuhkembangkan kemampuan berfikir logis, sistematis, dan kritis 

dalam diri peserta didik. Matematika memegang peranan yang sangat penting 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dengan 

bantuan matematika, ilmu pengetahuan dan teknologi akan maju lebih pesat. 

Demikian pula matematika merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan 

oleh peserta didik untuk menunjang keberhasilan belajarnya dalam menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi. Karena itulah, kemampuan siswa dalam 

menguasai matematika perlu ditingkatkan sehingga siswa memiliki 

pengetahuan yang cukup untuk menghadapi masa depan dan juga diharapkan 

dapat memberikan andil untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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 Matematika merupakan salah satu diantara mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah-sekolah dengan frekuensi jam pelajaran yang lebih 

banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Namun pada 

kenyataannya, pelajaran matematika sering kali dianggap siswa sebagai mata 

pelajaran yang sangat sulit dan menakutkan. Secara ilmiah tidak ada anak 

yang ingin belajar matematika sebelum ia sendiri tahu bahwa matematika itu 

ada, yang diinginkan anak adalah memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

disekitarnya dalam keadaan yang sebenarnya. Suasana proses pembelajran 

matematika saat ini terasa kaku dan membosankan, pembelajaran matematika 

seolah-olah hanya terbalut pada penerapan rumus-rumus dan kemampuan 

berhitung. 

Rendahnya prestasi belajar matematika tidak mutlak disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan siswa dalam matematika, tetapi ada faktor lain yang 

mempengaruhi seperti metode mengajar dan bagaimana aktifitas siswa 

tersebut dalam belajar.  

Menurut Hamalik (2001: 27), “Belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defided as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing)” artinya 

belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. “Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang, perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain 
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yang ada pada individu yang belajar”(Sudjana, 2005: 28). Oleh karena  itu 

kualitas proses dalam pembelajaran merupakan faktor penting yang dapat 

menentukan keberhasilan belajar matematika. 

Berkaitan  dengan masalah-masalah diatas setelah peneliti melakukan 

observasi pembelajaran yang terjadi di SMP  Negeri 2 Sidoharjo ditemukan 

permasalah antara lain: 1) siswa kurang semangat mendengarkan pelajaran 

matematika. 2) potensi keaktifan siswa  yang belum terarah. 3) siswa mudah 

jenuh dengan pembelajaran. 4)  siswa kurang terkontrol, masih adanya siswa 

yang asyik berbincang dengan teman sebangkunya. 5)  nilai ulangan harian 

mata pelajaran matematika kurang. 6) guru masih menggunakan metode 

ceramah pasif dalam menyampaikan materi sehingga siswa kurang aktif dalam 

mengikuti pelajaran. Hal ini diketahui berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan peneliti pada tanggal 21 maret 2009 terhadap pelaksanaan 

pembelajaran matematika. 

Pembelajaran sebagai pembinaan ke arah perilaku yang bertanggung 

jawab terhadap lingkungan hidup harus direncanakan dan dilaksanakan secara 

kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa memiliki motivasi dan perhatian 

untuk belajar lebih jauh. Maka pembelajaran yang efektif seyogianya 

menggunakan berbagai macam pendekatan atau metode yang dapat 

menyenangkan dan menarika perhatian siswa, tetapi   faktanya penggunaan 

metode yang tidak tepat akan memunculkan  masalah-masalah antara lain: 

1.  Perhatian siswa tidak terfokus pada pelajaran.  

2.  Siswa mudah merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran. 
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3.  Siswa sering kali meminta ijin untuk ke kamar mandi. 

4.  Siswa menanggapi pertanyaan dari guru denga n seenaknya dan 

terkadang sambil bercanda.   

5.  Pembelajaran masih bersifat “teacher centered ”. 

6.  Prestasi belajar yang belum mencapai batas tuntas minimal. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu diciptakan formula 

pembelajaran yang tepat. Sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan 

motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Para guru terus berusaha 

menyusun dan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi 

agar siswa tertarik dan lebih aktif dalam belajar matematika. Salah satunya 

dengan penerapan variasi metode pembelajaran berbasis  Joyful Learning. 

Variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning merupakan 

suatu penggabungan dari beberapa metode yang membentuk pembelajaran 

yang menyenangkan. Sedangkan Joyful Learning sendiri merupaka n metode 

pembelajaran yang cepat dan tepat serta  menyenangkan untuk mengimbangi 

kerja otak kiri dan otak kanan agar dapat berkembang secara maksimal.                  

(Hayati, 2003: Buletin Pelangi Pendidikan Volume 6 No.1)  

 Dikatakan metode cepat karena dengan Joyful Learning berkembang 

secara maksimal, dapat mempercepat penguasaan dan pemahaman materi 

pelajaran yang dipelajari, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk belajar lebih 

cepat. Materi pelajaran yang sulit dibuat mudah, sederhana sehingga tidak 

terjadi kejenuhan dalam belajar. Keberhasilan belajar tidak ditentukan atau 

diukur lamanya duduk di belakang meja belajar, tetapi ditentukan oleh kualitas 
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cara belajar. Dikatakan metode tepat karena metode yang ada di Joyful 

Learning  itu bervariasi yaitu password atau kata kunci, angka kreatif, 

visualisasi, Mind Mapping dan lain-lain. Bebas memilih dan menentukan 

metode yang tepat atau cocok untuk diterapkan di suatu sekolah tertentu.  Hal 

ini dapat membuat siswa mempunyai minat dan motivasi belajar yang tinggi 

dalam proses belajar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan penerapan variasi 

metode pembelajaran berbasis Joyful Learning perlu adaya kerjasama antara 

guru matematika dengan peneliti yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Proses PTK ini memberikan kesempatan kepada peneliti dan guru 

matematika untuk mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di 

sekolah. Sehingga masalah-masalah pembelajaran di sekolah dapat dikaji dan 

dituntaskan. Dengan demikian proses pembelajaran matematika di sekolah 

dengan penerapan variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar matematika 

siswa. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dikemukakan rumusan permasalahan yang diangkat penulis adalah: 

1.  Adakah peningkatan kualitas proses pembelajaran matematika  siswa kelas 

VII SMP setelah dilakukan pembelajaran matematika melalui penerapan 

variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning? 
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2.  Adakah peningkatan kualitas hasil pembelajaran matematika siswa kelas 

VII SMP setelah dilakukan pembelajaran matematika melalui penerapan 

variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengingat tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan agar tercapai 

hasil seperti yang diharapkan. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan luaran 

pembelajaran matematika siswa kelas VII SMP melalui penerapan variasi 

metode pembelajaran berbasis Joyful Learning . 

Untuk mengetahui hal tersebut digunakan indikator kualitas proses 

pembelajaran meliputi: motivasi belajar para siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar, keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, interaksi 

antara guru dan siswa dalam melakukan kegiatan belajar, dan keterampilan 

guru dalam mengajar. 

Sedangkan indikator dari kualitas luaran pembelajaran meliputi: 

prestasi belajar (KKM 65? ). 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika. 

Disamping itu juga kepada penelitian peningkatan kualitas proses dan hasil 

belajar matematika siswa SMP. 
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1.  Manfaat Teoritis 

Secara teorit is hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar matematika dalam penerapan variasi metode pembelajaran 

berbasis Joyful Learning . 

b. Sebagai pijakan untuk mengembangka n penelitian-penelitian yang 

menggunakan variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning. 

c. Bagi siswa, agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

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

guru kelas VII SMP tentang suatu alternatif pembelajaran matematika 

untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar matematika yang 

menerapkan variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning . 

b. Bagi siswa, terutama sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan dalam 

pelajar matematika secara kreatif dan menyenangkan melalui 

penerapan variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning . 

c. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran matematika. 

 

 


