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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting yang harus 

dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan perkembangan dan kemajuan 

suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan harus didukung dari berbagai pihak sehingga tujuan dari pendidikan 

dapat tercapai. 

Tujuan pendidikan adalah perubahan perilaku yang diinginkan terjadi setelah 

siswa belajar (Purwanto, 2009: 35). Banyak tujuan pendidikan yang belum 

tercapai salah satu diantaranya dikarenakan kurangnya daya serap peserta didik 

dalam pembelajaran. Hal ini nampak dari hasil belajar peserta didik yang masih 

sangat memprihatinkan. Proses pembelajaran hingga saat  ini masih di dominasi 

oleh guru dan kurang dalam memberikan akses bagi peserta didik untuk 

berkembang secara mandiri melalui cara dan proses berpikirnya. 

Pembelajaran matematika saat ini biasanya masih berpusat pada guru, siswa 

belum begitu mandiri untuk berkembang dalam mencari atau mempresentasikan 

informasi yang didapat didepan kelas. Menurut Baroody dalam Wahid Umar 

(2012) pada pembelajaran matematika dengan pendekatan tradisional,siswa 

masih sangat terbatas hanya jawaban verbal pendek atas berbagai pertanyaan 

yang di ajukan oleh guru. Melalui kurikulum 2013 yang sempat digunakan 

beberapa waktu lalu siswa memang dilatih untuk lebih aktif dalam pembelajaran 

namun pada kenyataannya tidak semua siswa mampu berkomunikasi secara aktif. 

Beberapa guru juga belum terbiasa menggunakan kurikulum 2013 sehingga 

masih terbawa suasana pembelajaran konvensional. 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor tersebut, yaitu 

keakifan siswa. pernyataan ini didukung oleh pendapat Suyono dan Hariyanto 

(2011: 9) keaktifan belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 
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mengokohkan kepribadian. keaktifan belajar yang dilakukan oleh  siswa satu 

dengan siswa yang lain tidak sama. Berdasarkan pernyataan tersebut tanpa 

adanya keaktifan, belajar tidak akan berjalan dengan semestinya. Bervariasinya 

keaktifan siswa tersebut, akan menimbulkan kesenjangan pada hasil belajar 

siswa. Keaktifan siswa yang tinggi dimungkinkan dapat memberikan hasil belajar 

yang lebih baik, dibandingkan dengan keaktifan siswa yang cenderung rendah. 

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan kemampuan siswa. Mengingat 

pentingnya matematika dan krusialnya permasalahan dalam pembelajaran 

matematika. Peniliti ingin melakukan penilitian menggunakan pendekatan 

saintifik terintegrasi pada strategi  masyarakat-belajar(learning community) 

terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan pada siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang menggunakan 

proses berpikir ilmiah. Menurut Irwandi (2012) pendekatan saintifik merupakan 

bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pendekatan saintifik 

dugunakan dengan harapan siswa mampu berpikir kritis dan logis serta dapat 

menyimpulkan suatu masalah secara baik dan benar. 

Strategi Learning-Community merupakan suatu strategi yang dirancang agar 

pembelajaran menjadi lebih efektif, alamiah, menarik, dan lebih banyak 

melibatkan keaktifan siswa (Nur, 2008; Muslich, 2009). Melalui strategi tersebut, 

siswa dikondisikan menjadi sebuah kelompok kecil untuk merasa memiliki 

proses pembelajaran dan guru dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan 

siswa gemar dan dapat belajar secara maksimal sehingga hasil pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan bermakna. 

Pembelajaran matematika dengan pendekatan scientific terintegrasi pada 

masyarakat-belajar(learning-community) merupakan suatu strategi yang inovatif 

dan menarik yang dilakukan dengan cara siswa dibentuk sebuah kelompok yang 

berisikan 4-5 anggota dengan guru melakukan pendekatan secara langsung 

terhadap para siswa yang sedang aktif berdiskusi untuk membantu agar siswa 

lebih memahami permasalahan selama proses pembealajaran berlangsung.  
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peningkatan keaktifan 

siswa memerlukan perencanaan dan pendekatan yang sistematis. Dalam 

penelitian eksperimen ini, diharapkan ada peningkatan hasil belajar siswa melalui 

pendekatan saintifik terintegrasi pada strategi masyarakat – belajar( learning 

comunity) terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan pada siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut : 

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

2. Kurang tepat dan kurang inovatif strategi pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam menyampaikan materi. 

3. Kurangnya keaktifan siswa pada proses pembelajaran. 

4. Perhatian siswa kurang fokus pada saat pembelajaran matematika. 

5. Sedikitnya siswa yang terlibat dalam diskusi kelompok. 

6. Kurang berminatnya siswa terhadap pembelajaran matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam mengadakan penelitian dapat lebih fokus dan terarah, maka 

perlu diadakan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji 

dalam penilitian ini adalah : 

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

2. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika di batasi dengan 

pendekatan scientific terintegrasi pada strategi masyarakat-belajar(learning-

community) ditinjau dari keaktifan siswa. 

3. Keaktifan siswa yang masih sedikit. Kekatifan belajar siswa yang dimaksud 

adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran yang berlangsung meliputi, 

persiapan dan partisipasi dalam mengikuti pelajaran, menyampaikan ide, 

gagasan dan permasalahan ketika mengikuti pelajaran, mencari 

informasi/referensi, menyelesaikan tugas dari guru, kekatifan dalam diskusi 

kelompok. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh penggunaan pendekatan scientific terintegrasi pada strategi 

masyarakat-belajar (learning community) dan strategi pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah interaksi antara pendekatan scientific terintegrasi pada strategi 

masyarakat-belajar (learning community) dan  strategi  pembelajaran 

konvensional serta keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang keefektifan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan scientific 

terintegrasi pada strategi masyarakat-belajar (learning community). 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan pendekatan scientific 

terintegrasi pada strategi masyarakat-belajar (learning community) dan  

strategi  pembelajaran konvensional  terhadap hasil belajar matematika. 

b. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

c. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara penggunaan pendekatan 

scientific terintegrasi pada strategi masyarakat-belajar (learning 

community) dengan pembelajaran konvensional serta keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoretis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkat teoretis kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan keaktifan siswa. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan 

adanya kebebasan dalam belajar secara aktif. 
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b. Bagi guru, sebagai bahan masukan bahwa pendekatan scientific 

terintegrasi pada strategi masyarakat-belajar(learning community) dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan keaktifan siswa 

serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar.  

c. Bagi sekolah, sebagai hasil penelitian ini dapat digunakan Kepala 

Sekolah untuk memperbaiki kualitas layanan pembinaan berkelanjutan 

untuk peningkatan profesionalisme guru. 

  

 

 


