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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara yang berkembang terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003). Sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan zaman, maka peningkatan 

kualitas pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat urgen. 

Proses pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu dilahirkan, yaitu 

dalam lingkungan keluarga. Dilanjutkan dengan jenjang pendidikan formal, 

terstruktur dan sistematis dalam lingkungan sekolah. Di sekolah terjadi 

interaksi secara langsung antara siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai 

pendidik dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan 

utama dalam lingkungan sekolah yang dapat menentukan kualitas output 

sumber daya manusia. Oleh sebab itu upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran pun menjadi kebutuhan yang signifikan. 

Refleksi keseluruhan dari pembelajaran ditunjukkan oleh prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah 

banyak dijumpai siswa yang mempunyai nilai rendah dalam sejumlah mata 
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pelajaran, khususnya pelajaran matematika. Prestasi belajar yang dicapai 

belum memuaskan karena masih banyak siswa yang memperoleh nilai 

dibawah standar yang ditetapkan.  Mulyadi (2008:20) menyatakan bahwa ada 

67 siswa SMP di kabupaten Sragen yang tidak lulus Ujian Nasional tahun 

2008, dan sebagian besar tidak lulus pada mata pelajaran matematika. 

Menurut Firman Syah Noor yang menjabat sebagai ketua Asosiasi Guru 

Matematika Indonesia (AGMI) dalam konferensi pers The First Symposium 

on Realistic Teaching in Mathematics di Bandung pada hari Selasa, 16 Januari 

2007 menyatakan bahwa prestasi matematika Indonesia memperoleh peringkat 

411 dari 625 negara (Anonim:2007).  

Keberhasilan yang dicapai dalam pembelajaran matematika bukan 

hanya dipengaruhi oleh guru, siswa, kurikulum yang berlaku, sarana dan 

prasarana, tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh seorang guru. Metode pembelajaran yang diterapkan guru 

matematika saat ini, biasanya masih berupa metode ceramah, sehingga siswa 

dalam proses belajar mengajar menjadi pasif. Guru merupakan salah satu 

kunci keberhasilan dalam peningkatan prestasi belajar siswa bahkan 

merupakan center aktivitas di kelas. Guru bertanggung jawab untuk mengatur, 

mengelola dan mengorganisir kelas. Oleh karena itu, keberhasilan siswa di 

kelas yang paling berpengaruh dan dominan adalah guru. 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan 

pembelajaran matematika adalah penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai 

dengan standar proses pembelajaran. Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 
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menyebutkan bahwa pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. 

Upaya peningkatan kualitas pelajaran matematika idealnya dimulai 

dari pembenahan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. yaitu dengan 

menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa. Suatu model pembelajaran yang mampu mengubah 

pandangan negatif siswa terhadap matematika menjadi pelajaran yang 

menyenangkan, pelajaran yang memberikan banyak kesempatan kepada siswa 

untuk memfungsikan unsur–unsur fisik, melatih tanggung jawab dan 

kerjasama. Model pembelajaran seperti ini tidak saja memunculkan 

keasyikkan belajar, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi 

perkembangan aspek kognitif dan sosial. 

Guru dapat menciptakan kondisi pembelajaran matematika yang 

efektif  dengan melakukan enam hal, yaitu : 1) melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran, 2) menggunakan alat peraga yang relevan, 3) menarik minat 

dan perhatian siswa, 4) meningkatkan respon dan partisipasi aktif siswa, 5) 

membangkitkan motivasi siswa, dan 6) memahami perbedaan individu 

(Mintarjo, 2009).  

Pendidik hendaknya menyadari bahwa peserta didik memiliki 

berbagai gaya belajar. Melvin Silberman (2006:28) menyebutkan tiga gaya 
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belajar siswa. Pertama, peserta didik yang bersifat visual, mereka bisa belajar 

sangat baik dengan cara melihat tindakan orang lain. Biasanya mereka lebih 

menyukai penyajian informasi yang runtut. Mereka lebih senang mencatat apa 

yang dikatakan guru. Selama pelajaran berlangsung mereka bersikap tenang 

dan jarang terganggu oleh suara. Kedua, peserta didik auditori, merupakan 

kebalikan dari sifat visual. Kelebihan mereka terletak pada kemampuan 

mendengar dan mengingat. Selama pelajaran berlangsung mereka biasanya 

tidak mencatat, suka bercakap – cakap dan mudah terganggu oleh suara lain. 

Ketiga, peserta didik dengan sifat kinestetik. Mereka belajar dengan terlibat 

secara langsung dalam aktivitas. Mereka cenderung seenaknya sendiri dan 

kurang sabar. Selama pelajaran berlangsung, mereka mungkin gelisah kecuali 

jika mereka dapat leluasa bergerak dan melakukan sesuatu. 

Melvin Silberman dalam bukunya yang berjudul ‘Active Learning’ 

menuliskan bahwa berdasarkan penelitian menggunakan indikator tipe Myers–

Briggs (MBTI) yang dilakukan oleh Schroeder dan koleganya (1993) 

menunjukkan bahwa kurang lebih 60% siswa mempunyai orientasi belajar 

praktis, bukan teoritis. Prosentase ini terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Peserta didik lebih suka terlibat secara langsung dalam pengalaman konkret 

daripada mempelajari konsep-konsep dasar lebih dahulu dan kemudian baru 

menerapkannya.  

Metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga merupakan 

salah satu metode pembelajaran yang termasuk dalam aktivitas konkret, 

karena siswa dapat melihat secara langsung benda/obyek  yang dijelaskan oleh 
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guru. Siswa akan menjadi lebih paham dengan penjelasan guru karena siswa 

tidak hanya membayangkan obyeknya, tetapi siswa dapat melihat, memegang 

dan mempraktekkan sendiri alat peraga tersebut. Siswa juga akan lebih tertarik 

dan merespon semua aktivitas pembelajaran yang berlangsung, sehingga siswa 

menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang “Eksperimentasi Alat 

Peraga Simetri Lipat dan Simetri Putar pada Pembelajaran Matematika 

Ditinjau dari Respon Siswa (Eksperimen pada Siswa Kelas VII SMP N I 

Ngrampal)”.            

                                                                                                                                    

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya metode pengajaran yang diterapkan oleh guru matematika 

dalam menyampaikan materi ajar akan mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. 

2. Belum digunakannya alat peraga pada pembelajaran matematika, sehingga 

respon siswa masih rendah. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini perlu diadakan 

pembatasan masalah, agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat 

lebih terfokus dan terarah.  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Alat peraga simetri lipat dan simetri putar yang digunakan  terbatas pada 

persegi dan persegi panjang. 

2. Prestasi belajar siswa dibatasi pada nilai ulangan harian matematika kelas 

VII semester genap pada pokok bahasan bangun datar (persegi dan persegi 

panjang). 

3. Respon siswa yang dimaksud adalah respon belajar matematika. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan alat peraga simetri lipat dan simetri 

putar terhadap prestasi belajar matematika? 

2.  Apakah terdapat pengaruh respon siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Apakah terdapat interaksi antara penggunaan alat peraga simetri lipat dan 

simetri putar dengan respon siswa terhadap prestasi belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga simetri lipat dan 

simetri putar terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh respon siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara penggunaan alat peraga simetri lipat 

dan simetri putar dengan respon siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih kepada kualitas pembelajaran matematika, utamanya pada 

peningkatan prestasi belajar matematika siswa melalui pembelajaran 

dengan menggunakan alat peraga. 

 Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

pada strategi pembelajaran matematika berupa pergeseran paradigma 

belajar yang pada awalnya hanya mementingkan hasil belajar menuju 

pembelajaran yang selain terfokus pada peningkatan hasil belajar juga 

kebermaknaan proses belajar. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Bagi sekolah dan guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan masukan bagi pihak sekolah maupun guru dalam usaha 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu lebih membuka 

wawasan guru tentang keberagaman model pembelajaran yang dapat 

dipilih dan digunakan dalam proses pembelajaran. 

b) Bagi siswa, pembelajaran dengan menggunakan alat peraga diharapkan 

dapat meningkatkan respon siswa terhadap pembelajaran matematika. 

c) Bagi peneliti, penelitian ini untuk mengetahui keefektifan alat peraga 

simetri lipat dan simetri putar dalam meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran matematika. Selain itu sebagai wahana uji kemampuan 

terhadap bekal teori yang sudah diterima dibangku kuliah. 

d) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi bagi penelitian yang relevan. 

 

 


