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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang pesat baik 

materi maupun kegunaannya. Sehingga matematika harus dipelajari dengan 

sungguh-sungguh. Namun dalam kenyataannya yang ada, tidak semua siswa dapat 

mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Beberapa siswa menunjukan hasil 

belajar matematika sangatlah rendah walaupun sudah diupayakan sebaik-baiknya 

oleh guru. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar siswa kurang memahami 

konsep dan rumus matematika sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

memecahkan permasalahan matematika. Selain itu kurang optimalnya hasil 

belajar dipengaruhi oleh proses pembalajaran yang dilakukan oleh guru dalam 

suatu pendidikan.  

Maka dari situlah proses pembelajaran matematika sangat penting bagi 

pendidikan, karena untuk memotivasi siswa dalam belajar, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar. Proses pembelajaran adalah kegiatan 

menyampaikan materi pembelajaran oleh guru kepada peserta didik secara 

tersetruktur dan terarah.  

Menurut (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah mengemukakan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Namun dalam 

implementasinya proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ditemukan adanya 

kesenjangan. 

Menurut Sutama (2011: 28-32), proses pembelajaran matematika tidak 

efektif dikarenakan, metode pembelajaran monoton, suasana tidak 

menyenangkan, siswa tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru. 
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Guru sebagian besar belum memahami standar isi, kurang mampu dalam 

mengembangkan silabus dan materi pokok, serta guru kesulitan dalam 

merumuskan indikator. Guru dalam mengajar masih berorientasi kepada buku, 

abstrak, dan masih sedikit guru yang menghubungkan materi ajar dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Guru tidak mengetahui kondisi awal siswa 

sehingga guru kurang bisa memotivasi siswa untuk belajar. Faktor lain yang  

mempengaruhi proses pembelajaran matematika kurikulum 2013 siswa yaitu 

motivasi belajar. Menurut Majid (2013: 308)  motivasi adalah energi positif 

yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang yang tampak 

pada gejala kejiwaan, perasaan, dan emosi sehingga mendorong individu untuk 

bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, atau 

keinginan yang harus terpuaskan. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi 

merupakan energi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan sehingga 

hasil kegiatan tersebut dapat maksimal. Hasil kegiatan yang maksimal 

berbanding lurus terhadap hasil belajar matematika yang optimal. Realitasnya 

guru tidak mengetahui kondisi awal siswa sehingga guru kurang bisa 

memotivasi siswa untuk belajar. 

Menurut (Sutama, Narimo, Samino) tahun 2015 ditemukan adanya 

kesenjangan penerapan kurikulum 2013. Dimana  sebagian besar guru SMP 

Negeri 6 Salatiga cenderung hanya berorientasi pada buku, abstrak, jenis 

pemasalahan belum menyeluruh dan tidak matang, sehingga pelaksanaan 

pembelajaran matematika kurikulum 2013 kurang bermakna. Selain itu dalam 

proses pembelajaran guru cenderung belum memahami strategi inovatif, strategi 

berbasis masalah sehingga siswa menjadi pasif dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran, dan guru belum  bisa memanfaatkan media berbasis IT dengan 

baik yang telah disiapkan pihak sekolah. 

Hasil penelitian dari Subadi, Rita P. Khotimah dan Sutarni (2013, jurnal 

internasional) tentangA Lesson Stfrudy as a Development Model of  Professional 

Teachers menyimpulkan bahwa lesson study adalah salah satu upaya untuk 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, dan dilakukan secara kolaboratif 

dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. 
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Hasil penelitian dari Sutama, Haryoto dan Sabar Narimo (2013, jurnal 

internasioanal) tentang Contextual Math Learning Based on Lesson Study Can 

Increase Study Communication menyimpulkan bahwa hasil penelitian 

pembelajaran matematika kontektual berbasis lesson study dapat meningkatkan 

komunikasi belajar matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum bisa 

menyelesaikan permasalahan secara optimal dalam pembelajaran matematika, 

untuk memperoleh proses pembelajaran yang optimal, akan lebih baik jika guru 

melakukan pengembangan proses pembelajaran matematika kurikulum 2013 

berbasis lesson study. Dimana dalam proses pembelajaran lesson study guru 

sebagai fasilitator yang memahami keadaan siswa, jadi guru mengajar tidak hanya 

berpedoman pada buku tetapi bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dan 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Proses Pembelajaran Matematika 

Kurikulum 2013 Berbasis Lesson Study Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 6 

Salatiga Tahun 2015/ 2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan 

masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran sebagai berikut. 

1. Guru cenderung belum memahami strategi yang inovatif. 

2. Guru cenderung belum menggunakan metode yang bervariatif. 

3. Guru belum memanfaatkan media berbasis IT dengan baik. 

4. Siswa cenderung pasif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah yang akan diteliti sebagai fokus penelitian matematika kurikulum 

2013 adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Maka pada 

kurikulum 2013 dibatasi beberapa hal sebagai berikut. 

1. Belum optimalnya strategi pembelajaran yang inovatif. 

2. Belum optimalnya metode yang bervariatif. 
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3. Belum optimalnya pada pemanfaatan IT yang yang ada. 

4. Siswa belum optimal dalam proses pembelajaran, siswa cenderung pasif. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuaraikan diatas, perumusan 

masalah dalam penelitian sebagai berukut. 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru  matematika 

kelas VII SMP Negeri 6 Salatiga? 

2. Bagaimana pengembangan proses pembelajaran matematika kurikulum 2013 

berbasis lesson study pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 Salatiga? 

3. Bagaimana efektifitas proses pembelajaran matematika kurikulum 2013 

berbasis lesson study pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 Salatiga yang 

dikembangkan oleh guru? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

guru matematika kelas VIISMP Negeri 6 Salatiga. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan proses pembelajaran 

matematika pada kurikulum 2013 berbasis lesson study pada siswa kelas VII di 

SMP Negeri 6 Salatiga. 

3. Menganalisis dan menguji efektifitas proses pembelajaran matematika 

kurikulum 2013 berbasis lesson study  pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 

Salatiga yang dikembangkan oleh guru. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman 

tentang pengembangan proses pembelajaran matematika kurikulum 2013 

berbasis lesson study. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas 

belajar siswa. 

2) Menumbuhkan kreatifitas dan aktifitas siswa secara optimal dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

3) Siswa menjadi lebih kreatif dalam memeahkan suatu permasalahan. 

b. Bagi Guru 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran 

agar lebih efektif dan efisien. 

2) Untuk penyelenggaraan layanan pembelajaran bagi peningkatan aspek 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

3) Desain model pembelajaran dapat diaplikasikan untuk pengembangan 

desain model pembelajaran mata pelajaran lebih lanjut.  

4) Untuk mengetahui dampak dari penerapan kurikulum 2013 bagi siswa. 

5) Sebagai referensi dalam proses pembelajaran terhadap ketepatan dan 

keefektifan pengunaan model pembelajaran. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Untuk memperbaiki kualitas supervisi atau pembinaan bagi guru di 

SMP Negeri 6 Salatiga dalam bidang proses pembelajaran. 

d. Bagi Sekolah 

Untuk mengembangkan kompetensi para calon guru dibidang 

pembelajaran, karena pembelajaran bermutu merupakan jantungnya mutu 

pendidikan disekolah. 

e. Bagi Peneliti 

1) Dapat menambah pengetahuan mengenai pengembangan proses 

pembelajaran matematika kurikulum 2013 berbasis lesson study. 

2) Memberikan bekal peneliti sebagai calon guru matematika yang siap 

melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 



6 
 

3) Memberikan pengalaman dalam mendeteksi permasalahan yang ada 

sehingga dapat mengetahui pengembangan proses pembelajaran 

matematika kurikulum 2013 berbassi lesson study. 

f. Bagi Pembaca 

Setelah membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan 

masukan sekaligus pertimbangan dalam pengembangan proses 

pembelajaran matematika kurikulum 2013 berbasis lesson study. 

 


