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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu masalah yang 

menuntut suatu perhatian karena pendidikan memegang peranan penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Peningkatan mutu pendidikan dari tahun ke 

tahun selalu diupayakan, baik pendidikan pada tingkat dasar menengah dan 

perguruan tinggi. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dipengaruhi 

oleh kurikilum, buku pelajaran media belajar, metode pembelajaran, sistem 

evaluasi.  

Pembenahan dibidang kurikulum dilaksanakan disegala bidang antara 

lain : sarana atau fasilitas, kurikulum maupun pendidik atau guru. 

Pembenahan metode pembelajaran selalu dilakukan yaitu dengan mencari 

metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan bahan ajar. Disamping itu 

media pembelajaran dikembangkan untuk memperlancar pembelajaran dan 

memudahkan siswa untuk memahami materi ajar. 

Matematika merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mendidik 

siswa menjadi manusia yang dapat berfikir logis, kritis dan rasional serta 

menduduki peranan penting dalam dunia pendidikan. Matematika sebagai 

dasar ilmu-ilmu yang lain. Pada kenyataannya,  matematika perlu 

mendapatkan perhatian khusus karena masih ada anggapan bahwa matematika 

adalah mata pelajaran yang menakutkan,  sulit dan tidak menarik bagi siswa. 
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Fokus dari pembelajaran adalah siswa belajar. Proses pembelajaran 

adalah terjadinya interaksi antara siswa dengan guru mengakibatkan guru 

tidak hanya menempatkan siswa sebagai obyek pendidikan untuk sekedar 

menerima informasi tetapi siswa berperan juga sebagai subyek pendidikan 

yang dapat mengembangkan pengetahuan atau informasi. 

Adapun alternatif penggunaan model pembelajaran adalah melalui 

guided note taking adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk 

dapat bernalar dan memahami materi sehingga dibutuhkan konsentrasi siswa 

yang tinggi. Siswa diharapkan mampu untuk menyimpulkan, mendefinisikan,  

merumuskan dan berfikir general. 

Peranan alat bantu peraga memegang peranan penting. Alat peraga 

merupakan sarana dalam pendidikan. Selain itu alat peraga dalam mengajar 

memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses 

belajar mengajar yang efektif. Setiap proses belajar dan mengajar ditandai 

dengan adanya beberapa unsur antara lain: tujuan, bahan,  metode, alat serta 

evaluasi dalam pencapaian tujuan tersebut. Keberhasilan proses kegiatan 

mengajar pada pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa 

yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut konsentrasi siswa sangat diperlukan. 

Kurangnya konsentrasi siswa untuk belajar sangat menghambat proses 

belajar mengajar. Rendahnya konsentrasi siswa terhadap pelajaran belum tentu 

kesalahannya hanya  terletak pada siswa akan tetapi cara guru mengajar juga 

sangat menentukan. Ketrampilan guru dalam menyampaikan materi ajar yang 
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kurang menarik dapat menyebabkan siswa jenuh dan bosan sehingga 

konsentrasi siswa menjadi rendah. 

Atas dasar tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

tentang “Kontribusi Pendekatan Pembelajaran Guided Note Taking dengan 

Bantuan Alat Peraga Ditinjau  dari Konsentrasi Belajar Siswa Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Di SMP Negeri I Wirosari  ” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa masalah yang 

kompleks dan berkaitan antara satu dengan lainnya yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar matematika siswa. Permasalahan tersebut antara lain : 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

2. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru dalam 

penyampaian materi. 

3. Guru kurang memperhatikan konsentrasi  belajar siswa pada saat 

kegiatan pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut,diatas penulis membatasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah guided 

note taking yaitu catatan terbimbing yang merupakan suatu metode 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat memahami masalah dan 
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memecahkan masalah. Siswa diharapkan mampu untuk menyimpulkan, 

mendefinisikan, merumuskan, serta berfikir general dengan bantuan 

penggunaan alat peraga  

2. Konsentrasi siswa yang dimaksud adalah konsentrasi belajar matematika 

siswa yang meliputi kegiatan memperhatikan, mendengarkan, mencatat, 

bertanya, diskusi, mengerjakan soal dan mempelajari kembali pelajaran 

matematika  

3. Prestasi belajar dibatasi pada pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Datar. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  diatas permasalahan yang harus dijawab adalah : 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika ? 

2. Apakah ada pengaruh konsentrasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika ? 

3. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dan konsentrasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan prestasi belajar matematika 

siswa yang dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran melalui 

guided note taking dengan bantuan alat peraga. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh konsentrasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. 



 

 

5

3. Untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara penggunaan model 

pembelajaran dan konsentrasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Meningkatkan kegiatan belajar, mengoptimalkan kemampuan berfikir,  

kerjasama, tanggung jawab dan konsentrasi belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi sekolah 

a. Sebagai informasi dan pertimbangan guru matematika mengenai 

penggunaan model pembelajaran guided note taking dengan bantuan 

alat peraga  

b. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan 

memberikan alternatif kepada guru matematika serta menentukan 

model pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi 

 

3. Bagi peneliti 

a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran guided 

note taking dengan bantuan alat peraga  

b. Untuk mendapatkan gambaran tentang hasil belajar matematika 

melalui  metode guided note taking dengan  bantuan alat peraga 




