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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan 

pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan keahlian tertentu kepada individu 

guna mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh 

karena itu masalah pendidikan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang 

lebih baik yang menyangkut berbagai masalah yang berkaitan dengan 

kuantitas, kualitas, dan relevansinya. 

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang 

saling berkaitan satu sama lainnya. Peranan guru dalam mengajar sangat 

penting. Interaksi antara guru dengan peserta didik pada saat proses belajar 

mengajar memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kemungkinan kegagalan guru dalam menyampaikan suatu pokok bahasan 

disebabkan pada saat proses belajar mengajar guru kurang membangkitkan 

perhatian dan aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Proses pembelajaran khususnya pembelajaran matematika akan lebih 

efektif dan bermakna apabila siswa berpartisipasi aktif. Salah satu ciri 

kebermaknaan dalam proses belajar mengajar adalah adanya keterlibatan atau 

partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Partisipasi merupakan suatu 

sikap berperan serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling 



memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan (Hartono 

dalam Tutik Ningsih, 2006: 2). 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada tanggal 20 

Oktober 2009 di SMP Negeri 2 Banyudono peran aktif atau partisipasi siswa 

masih kurang dalam pembelajaran, karena masih sering dijumpai beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Proses belajar mengajar matematika yang berlangsung di kelas sebenarnya 

telah melibatkan siswa, misalnya siswa mendengar guru menerangkan, 

membaca dan mencatat pelajaran yang diberikan. Tetapi sebagian besar 

siswa terlibat jarang mengajukan pertanyaan atau mengutaran pendapatnya 

walaupun guru telah berulang kali meminta agar siswa bertanya jika ada 

hal-hal yang kurang jelas, banyak siswa terlihat malas, tidak percaya diri 

mengerjakan soal-soal latihan dan baru akan mengerjakan setelah soal 

selesai dikerjakan oleh guru atau siswa lain yang berperan aktif. 

2. Pelajaran matematika tidak dapat dikuasai dengan mendengarkan dan 

mencatat saja, masih perlu lagi partisipasi siswa dalam  kegiatan lain 

seperti bertanya, mengerjakan latihan, mengerjakan PR, maju ke depan 

kelas, mengadakan diskusi, mengeluarkan ide atau gagasan. 

3. Permasalahan lain yang sering ditemukan pada saat ini adalah faktor guru 

dan makna ajar. Pada pembelajaran matematika, dominasi guru sangat 

tinggi, sedangkan tingkat partisipasi siswa sangat rendah sehingga 

cenderung searah dan klasikal. 



Kemampuan guru yang diperlukan dalam pembelajaran matematika 

adalah kemampuan dalam mengelola kelas dengan sebaik-baiknya. 

Kemampuan  dalam memilih metode mengajar serta media atau sumber 

belajar yang merupakan tugas utama utama guru (Depdiknas, 2004: 32). 

Model pembelajaran matematika yang umum digunakan oleh guru adalah 

model konvensional yang lebih mengandalkan ceramah. Model konvensional 

yang digunakan saat mengajar menitikberatkan pada keaktifan guru, sehingga 

siswa cenderung pasif. Karena tidak setiap siswa memiliki karakteristik yang 

sama dan semangat belajar siswa masing-masing yang berbeda. Dengan 

perbedaan karakteristik tersebut, maka salah satu solusinya adalah 

diadakannya model pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar 

siswa yaitu model pembelajaran  ARIAS. 

Model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Asessment, Satisfaction) adalah suatu model yang berhubungan dengan 

pengembangan sikap mental dan emosi siswa. Model pembelajaran ARIAS 

merupakan model pembelajaran yang bertujuan menanamkan rasa percaya diri 

dan bangga pada siswa, membangkitkan minat atau perhatian serta memberi 

kesempatan kepada mereka untuk mengevaluasi diri. Sehingga dengan model 

pembelajaran ARIAS ini siswa bias lebih aktif berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran ini dirancang dan dapat digunakan oleh 

guru untuk mempengaruhi tingkat partisipasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran yang akan berdampak pada prestasi belajar siswa.  

 



B. Identifikasi Masalah 

1. Adanya pandangan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit 

dan membosankan yang mengakibatkan rendahnya prestasi belajar 

matematika siswa. 

2. Dalam proses belajar mangajar matematika di kelas, sebagian besar siswa 

masih terlihat pasif, jarang mengajukan pertanyaan atau mengutarakan 

pendapatnya, banyak siswa terlihat malas, dan tidak percaya diri 

mengerjakan soal di depan kelas. 

3. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru sehingga pada 

proses belajar mengajar dominasi guru sangat tinggi, sedangkan partisipasi 

siswa sangat rendah sehingga pembelajaran cenderung searah dan klasikal. 

4. Masih rendahnya prestasi belajar siswa karena strategi pembelajaran yang 

digunakan kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas siswa yang 

menyebabkan penerimaan pelajaran tidak optimal.  

5. Adanya kemungkinan partisipasi siswa bepengaruh terhadap prestasi 

belajar matematika, di mana siswa yang aktif berpartisipasi dalam proses 

belajar  mempunyai prestasi yang lebih baik dari pada yang tidak aktif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Prestasi belajar Matematika Siswa 

Prestasi belajar siswa ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai 

matematika siswa yang diperoleh dari evaluasi belajar yang diberikan 

guru.  



2. Pembelajaran Model ARIAS 

Pada penelitian ini yang dimaksud model pembelajaran ARIAS 

(Assurance, Relevance, Interest, Assessment dan Satisfaction) adalah suatu 

model pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan sikap 

mental dan emosi siswa. Model pembelajaran yang dapat menanamkan 

rasa percaya diri dan bangga pada siswa, membangkitkan minat, perhatian, 

dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengevaluasi diri. 

Model pembelajaran yang digunakan dibatasi dengan model pembelajaran 

ARIAS untuk kelas eksperimen dan model konvensional untuk kelas 

kontrol. 

3. Partispasi Belajar Siswa Terhadap Matematika 

Proses pembelajaran khususnya pelajaran matematika akan lebih 

efektif dan bermakna apabila siswa berpartisipasi aktif. Partisipasi belajar 

adalah keikutsertaan, keterlibatan siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas 

dipengaruhi beberapa faktor yakni: (1) pendidikan dan kemampuan 

membaca dan menulis serta kepercayaan terhadap diri sendiri. (2) 

penginterpretasian/ persepsi yang mapan, (3) adanya kesempatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah maka permasalahan secara umum peneliti ini adalah: 



1. Apakah terdapat perbedaan penggunaan model pembelajaran ARIAS dan 

model konvensional terhadap prestasi belajar matematika pada bangun 

datar segitiga? 

2. Apakah terdapat perbedaan partisipasi belajar siswa yang tinggi, sedang, 

rendah terhadap prestasi belajar matematika pada bangun datar segitiga? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran ARIAS dan 

partisipasi siswa terhadap prestasi belajar matematika pada bangun datar 

segitiga? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum betujuan: 

1. Untuk menganalisis dan menguji perberdaan penggunaan prestasi belajar 

matematika dengan penggunaan model pembelajaran ARIAS dan model 

konvensional pada bangun datar segitiga. 

2. Untuk menganalisis dan menguji perbedaan tingkat partisipasi belajar 

siswa yang tinggi, sedang dan rendah terhadap prestasi belajar matematika 

pada bangun datar segitiga. 

3. Untuk menganalisis dan menguji interaksi antara penggunaan model 

pembelajaran dan tingkat partisipasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika pada bangun datar segitiga. 

 

 

 



F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar matematika peserta 

didik. Prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan sebagai 

umpan balik dalam dunia pendidikan. Serta memberikan gambaran yang 

jelas pada guru tentang model pembelajaran ARIAS dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat memberikan pengalaman langsung mengenai adanya 

kebebasan  berpartisipasi dalam belajar matematika secara aktif dan 

menyenangkan melalui kegiatan yang sesuai dengan perkembangan 

berpikirnya. 

b.  Bagi Guru 

Dapat memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika untuk meningkatkan partisipasi 

belajar siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

prestasi belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti 



Dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam memahami peningkatan partisipasi belajar siswa 

melalui model pembelajaran ARIAS. 

d. Bagi Peneliti Lainnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan 

pengembangan penelitian yang sejenis. 

 


