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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proyek kemanusiaan yang tiada henti-hentinya 

ditangani, dan tidak akan pernah selesai untuk dikerjakan dari waktu ke waktu. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi umat manusia, 

sekaligus sebagai bukti faktual-fenomenal, yang bahwasanya pendidikan itu 

tidak hanya akan berhenti pada satu generasi melainkan akan terus 

berkesinambungan mulai dari generasi lampau, generasi kini sampai generasi 

mendatang. 

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, 

pembangunan di bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang 

sangat baik dalam pembinaan sumber daya insani. Oleh karena itu, pendidikan 

perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan pengelola 

pendidikan khususnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, 

pendidikan banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu 

tantangan  yang cukup menarik adalah yang berkenaan dengan peningkatan 

mutu pendidikan yang masih disebabkan rendahnya mutu pendidikan. 

Proses belajar mengajar yang berkembang di kelas umumnya ditentukan 

oleh peranan guru dan siswa sebagai individu-individu yang terlibat langsung 

di dalam proses tersebut. Prestasi belajar siswa itu sendiri sedikit banyak 

tergantung pada cara guru menyampaikan pelajaran pada anak didiknya. Oleh 



karena itu kemampuan serta kesiapan guru dalam mengajar memegang 

peranan penting bagi keberhasilan proses belajar mengajar siswa. Hal ini 

menunjukkan adanya keterkaitan antara prestasi belajar siswa dengan metode 

mengajar yang digunakan oleh guru. 

Peningkatan kualitas pendidikan dicerminkan oleh prestasi belajar 

siswa. Keberhasilan atau prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, 

seperti tingkat intelegensi dan kepribadian. Sedangkan faktor ekternal adalah 

faktor yang muncul dari luar diri peserta didik, seperti faktor lingkungan, 

sarana dan prasarana, metode pengajaran dan sistem evaluasi dan materi.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa perlu diperhatikan 

oleh semua pihak. Kualitas pendidikan yang optimal akan membawa siswa 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. 

Menurut Johnson dan Myklebust (1967 : 224) dalam Mulyono 

Abdurrahman (2003 : 252), Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi 

praktisnya yntuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan 

keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. 

Adapun alasan tentang pentingnya matematika diajarkan kepada siswa adalah 

selalu digunakan dalam segala segi kehidupan , semua bidang studi 

memerlukan keterampilan matematika yang sesuai, merupakan komunikasi 

yang kuat, singkat dan jelas, dapat digunakan untuk menyajikan informasi 

dalam berbagai cara, meningkatkan kemampuan berpikir logis , ketelitian dan 



kesadaran keruangan, memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan 

masalah yang menantang. 

Salah satu tujuan umum pembelajaran matematika di sekolah adalah 

untuk mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan. 

  Masalah klasik dalam pendidikan matematika di Indonesia adalah 

rendahnya prestasi serta kurangnya motivasi dan keinginan terhadap 

pembelajaran matematika disekolah. Matematika yang diajarkan di sekolah 

terdiri dari arti / hakekat kependidikan yang berfungsi untuk mengembangkan 

daya nalar  serta pembinaan kepribadian siswa dan adanya kebutuhan nyata 

berupa tuntutan perkembangan real berorientasi pada perkembangan 

pengetahuan seiring dengan kemajuan teknologi. 

Dalam kenyataannya prestasi belajar siswa yang masih rendah juga 

terjadi di kelas X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Berbagai cara telah 

dicoba guru untuk membuat suasana belajar matemaatika agar menarik 

perhatian dan tidak membuat siswa merasa takut. Memang kita ketahui 

pengetahuan matematika sifatnya abstrak dan kurang menarik. Namun 

demikian, keadaan tersebut sebenarnya dapat diperbaiki dengan mengemas 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang 

menyenangkan yang tidak membuat siswa takut belajar matematika. 

Model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran 

matematika adalah model pembelajaran yang dapat memudahkan siswa 



memahami pelajaran dan juga belajar yang menyenangkan sehingga kreatifitas 

siswa lebih nampak. Model pembelajaran tentu tidak harus kaku 

menggunakan model pembelajaran tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana 

artinya memilih model pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan materi 

ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. 

Mencermati hal tersebut di atas,guru harus memilih model 

pembelajaran yang tepat dan dapat meningkatkan iklim pembelajaran yang 

kreatif serta bermakna sekaligus siswa lebih menguasai dan memahami 

pelajaran sehingga hasil belajar siswa meningkat. Salah satunya, peneliti 

mencoba menerapkan suatu model pembelajaran Lightening The Learning 

Climate . Dimana dengan model pembelajaran ini diharapkan agar menarik 

peserta didik untuk fokus terhadap materi yang diajarkan oleh guru dan 

berkreatif dalam pembelajaran. 

Dengan berpijak pada beberapa persoalan yang ada, maka hal itulah 

yang mendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang membahas 

penerapan model strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate 

dalam meningkatkan  prestasi belajar siswa.  

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti dapat mengidentifikasi 

masalah-masalah yang timbul dalam penelitian sebagai berikut: 

 

1. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa dikarenakan kurangnya 

minat , keaktifan dan perasaan takut untuk belajar matematika. 



2. Kurang tepatnya metode yang digunakan guru dalam menyampaikan 

pokok bahasan mempengaruhi prestasi belajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka 

pengkajian dan pembatasan masalah dititik beratkan pada: 

1. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dalam pembelajaran matematika dibatasi pada aspek 

afekti. Aspek afektif  dibatasi pada hal keaktifan siswa dalam 

mengerjakan soal di depan kelas, keaktifan dalam bertanya dan keaktifan 

dalam mengemukakan ide. 

2. Model Pengajaran dan Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan  adalah Lightening The Learning 

Climate. 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar matematika  peserta didik 

setelah dilakukan  pembelajaran melalui strategi pembelajaran Lightening 

The Learning Climate ? 

2. Bagaimana keaktifan peserta didik terhadap pembelajaran melalui strategi 

pembelajaran Lightening The Learning Climate? 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peningkatan prestasi belajar matematika melalui pendekatan 

Lightening The Learning Climate dengan pembelajaran konvensional. 

2. Mengetahui keaktifan peserta didik terhadap pembelajaran Lightening The 

Learning Climate. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada peningkatan 

prestasi belajar matematika melalui model pembelajaran Lightening The 

Learning Climate (Menghidupkan Suasana Belajar), penelitian ini 

memperkaya proses pembelajaran matematika. 

Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran yang 

hanya mementingkan hasil ke pembelajaran yang mementingkan proses. 

2. Manfaat teoritis 

a. Bagi Peserta didik : 

1) Meningkatkan kemampuan koneksi matematika peserta didik 

dengan kehidupan sehari-hari. 

2) Meningkatkan minat belajar peserta didik. 



3) Memberikan motivasi belajar yang bermakna pada proses 

pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru : 

1) Meningkatkan kinerja guru 

2) Membudayakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 

koneksi matematika yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah : 

1) Meningkatkan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran 

matematika disekolah. 

2) Memberikan sumbangan yang positif dalam kegiatan pembelajaran 

disekolah. 

d. Bagi Peneliti : 

Agar memiliki pengetahuan yang luas tentang model 

pembelajaran dan memiliki keterampilan untuk menerapkannya, 

khususnya dalam pengajaran matematika. 

 


