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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  Pendidikan yang bersumber pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tindakan yang dilakukan secara sadar 

dan terencana oleh seorang pendidik guna mengembangkan potensi peserta didik 

agar memiliki sikap disiplin, cerdas terampil serta berakhlak mulia dirinya 

sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah kebutuhan manusia 

baik anak-anak, dewasa maupun orang tua untuk mencapai tujuan kehidupannya. 

Pendidikan dapat menjadikan aktivitas manusia akan menjadi baik, aman dan 

tentram. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika pendidikan 

dalam negara itu memiliki kualitas yang baik. Dampak dari banyak faktor dapat 

menyebabkan tinggi rendahnya kualitas pendidikan dalam suatu Negara. Faktor 

yang mempengaruhi pendidikan formal di sekolah diantaranya pendidik, peserta 

didik, sarana prasana, serta faktor lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah tindakan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh 

pendidik guna mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki sikap 

disiplin, cerdas terampil serta berakhlak mulia. Suatu pendidikan akan 

berlangsung secara efektif apabila terjadi proses pembelajaran antara peserta 

didik dengan pendidik di dalam suatu kelas. 

Pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses mentransferkan suatu ilmu 

kepada orang lain guna menggapai suatu tujuan. Dapat dikatakan juga, 

pembelajaran ialah bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik sehingga 

peserta didik mampu belajar dengan baik. Oemar Hamalik (2003: 57) 

memaparkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kolaborasi yang tersusun dari  

unsur-unsur material, fasilitas, perlengkapan, manusiawi dan prosedur yang 

saling berpengaruh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pengajaran 

terdiri dari guru, peserta didik serta tenaga pendidik lainnya. Unsur material 

mencakup whitebroad, buku, fotografi, serta audio. Sarana dan prasarana 

meliputi ruang kelas, perlengkapan audio visual serta komputer. Langkah 
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pembelajaran terdiri dari jadwal dan metode penyampaian, praktik, belajar, ujian, 

dan sebagainya. Pembelajaran menurut Sagala (2010:61) merupakan suatu 

pendidikan yang dilakukan dengan cara membelajarkan siswa dengan 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar sebagai penentu utama 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses komunikasi dengan 

dua arah yaitu pihak guru sebagai pendidik untuk mengajar, sedangkan peserta 

didik sebagai subjek belajar. Dari pengakuan kedua ahli tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu kolaborasi yang tersusun dari 

unsur-unsur material dan unsur manusiawi serta menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar sebagai penentu utama keberhasilan dalam pembelajaran.  

Matematika ialah suatu ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain, 

sehingga matematika akan berkaitan dengan ilmu lainnya. Matematika hampir 

diajarkan di semua jenjang pendidikan dari SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN, 

bahkan hingga perguruan tinggi. Beberapa siswa beranggapan bahwa matematika 

merupakan suatu mata pelajaran yang sukar, sulit, dan menakutkan. Akibatnya, 

pencapaian kompetensi belum sesuai dengan standar kurikulum.  

Dalam pembelajaran matematika setiap siswa harus memiliki aktivitas belajar 

yang baik. Faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran salah 

satunya adalah aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Aktivitas 

belajar ialah aktivitas siswa dalam bertanya, menanggapi, dan memecahkan 

masalah (Sriyono dkk, 1992:75). Penyebab lain yang dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan pembelajaran ialah pemilihan model pembelajaran yang akan 

diterapkan.  

Observasi awal di kelas VII F SMP Negeri 3 Kartasura memperoleh hasil 

bahwa aktivitas siswa dalm belajar matematika masih dikatakan rendah. Kelas 

VII F SMP Negeri 3 Kartasura memuat siswa sebanyak 32 siswa yang terdiri dari 

14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Data aktivitas belajar diperoleh 

sebagai berikut:  

1. Aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapat sebanyak 2 siswa (6,25 %)  

2. Aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan sebanyak 2 siswa (6,25%) 

3. Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal sebanyak 4 siswa (12,5%) 
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4. Aktivitas siswa berpartisipasi dalam kelompok sebanyak 5 siswa (15,625%) 

Salah satu hasil wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 3 

Kartasura aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika dapat dikatakan 

rendah, hal ini disebabkan oleh sebagian faktor diantaranya ialah faktor dari guru, 

siswa, model pembelajaran, sarana, alat peraga dan lingkungan. Faktor yang 

dapat menurunkan aktivitas belajar yaitu:  

1. Guru menjadi pusat pembelajaran (Teacher Centered) sehingga menyebabkan 

siswa ketergantungan. 

2. Rendahnya motivasi siswa dalam mata pelajaran matematika. 

3. Kurangnya media dan alat peraga sebagai pelengkap media pembelajaran. 

Permasalahan di atas apabila terus dibiarkan akan menyebabkan prestasi 

belajar siswa rendah. Berdasarkan penyebab yang telah dipaparkan, faktor yang 

dapat menurunkan aktivitas siswa dalam belajar matematika adalah faktor guru. 

Guru masih kurang dalam menerapkan model pembelajaran yang tepat agar dapat 

diterima oleh siswa dengan mudah. Hal inilah yang menyebabkan aktivitas 

belajar siswa di dalam kelas rendah. Oleh sebab itu, sebagai guru matematika 

harus pandai dalam menentukan model pembelajaran matematika yang sesuai. 

Alternatif tindakan yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

salah satunya ialah melalui penerapan model pembelajaran generatif (Generative 

Learning).  

Irwandani dan Sani Rofiah (2015) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa 

pemahaman konsep peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran 

generatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional. Pemahaman konsep yang ditingkatkan terutama pada aspek 

“mempertimbangkan” dan “memaparkan”. Hal ini dikarenakan model 

pembelajaran generatif mampu melatih dua aspek tersebut dengan baik.  

Dari paparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

apakah model pembelajaran generatif dapat meningkatkan aktivitas belajar 

penelitian mengenai “Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Matematika Melalui Model Pembelajaran Generatif (Generative Learning).  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah pembelajaran matematika melalui model pembelajaran generatif 

(Generative Learning) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VII F 

semester genap SMP N 3 Kartasura Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas VII F SMP 

Negeri 3 Kartasura  

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika pada siswa kelas VII F 

SMP Negeri 3 Kartasura tahun ajaran 2018/2019 melalui model 

pembelajaran generatif (Generative Learning). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan kelas (PTK) adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran matematika utamanya pada peningkatan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

generatif.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar 

matematika yang disajikan guru dengan menggunakan model 

pembelajaran generatif.  
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b. Bagi Guru 

Dengan memanfaatkan model pembelajaran generatif, maka aktivitas 

siswa dalam pembelajaran matematika dapat meningkat.  

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 

model pembelajaran yang berbeda dengan biasanya, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi sekolah dan kualitas pembelajaran di sekolah 

serta menghasilkan lulusan yang unggulan. 

d. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini diharapakan memiliki pengetahuan yang leluasa 

mengenai model pembelajaran dan mempunyai ketrampilan dalam 

menerapkan model pembelajaran generatif (Generative Learning), 

terutama dalam pelajaran matematika. 

 


