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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berbagai usaha telah

dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan mutu gutu dengan melakukan

penataran kurikulum, penataran guru inti, penataran guru bidang studi  dan

peningkatan kualigikasi gutu melalui pendidikan, selain itu juga perbaikan

kurikulum  sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

melengkapi sarana dan prasarana pendidikan

Matematika sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuanb mempunyai peranan

penting untuk menjunjung ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika sekolah

merupakan salah satu bagian yang dipilih guna menumbuh kembangkan

kemampuan-kemampuan dan membentuk kepribadian siswa .

Dalam kurikulum 2004 dinyanyatakan bahwa tujuan pembelajaran

matematika adalah:

1. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan,

misalnya melaluikegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen,

menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsisten.
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2. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi intuisi dan

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba.

3. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah.

4. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan

lisan,grafik,peta dalam menjelaskan gagasan1

Tujuan tersebut menekankan pada penataan nalar dan pembentukan sikap

serta memberi tekanan pada keterampilan dalam penerapan matematika, yang

pada dasarnya untuk mengubah tingkah laku siswa.

Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran matematika diatas diperlukan

beberapa usaha, salah satunya perbaikan proses pembelajaran, dengan perbaiakan

proses pembelajaran matematika diharapkan kentuntasan pembelajaran semakin

baik sehingga dapat mengoptimalkan tercapainya tujuan pembelajaran.

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan

pembelajaran, salah satu usaha guru dalam perbaikan pembelajaran adalah

peningkatan minat belajar pada siswa khususnya pada pembelajaran matematika.

Hal ini dilakukan guru karena kebanyakan siswa menganggap matematika adalah

pelajaran yang sulit, menggunakan banyak rumus, kurangnya partisipasi siswa

untuk kurang aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, hal ini

1 Depdiknas. Kurukulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran matematika SMA
dan MTs. Jakarta, 2003
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dilihat dari ketidaksungguhan siswa dalam mengikuti pelajaran, siswa juga cepat

putus asa dalam menjawab soal-soal matematika yang diberikan guru.

Tamner dan Tanner menyarankan agar para pengajar berusaha membentuk

minat-minat baru pada siswa, ini dapat dicapai dengan jalan memberikan

informasi pada siswa mengenai hubungan dengan satu pengajaran yang akan

diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu,  mengurangi kengunaan bagi siswa

dimasa yang akan datang.2

Dari hasil wawancara dan observasi penulis di MTs. Muhammadiyah

Bangkinang ditemukan beberapa  gejala kurangnya minat belajar siswa terhadap

pelajaran matematika, antara lain:

1. Adanya sebagian siswa yang keluar masuk ketika materi pelajaran

yang dijelaskan guru, dan terlihat masih ada siswa yang melakukan

aktivitas lain seperti melamun, berbicara dengan teman disampingnya

2. Metode mengajar yang kurang variatif

3. Sebagian siswa memiliki catatan kurang lengkap

4. Siswa sering keluar pada saat pembelajaran

5. Sebagian siswa jarang mengerjakan tugas yang diberikan guru

6. Tidak  adanya penunjang dalam pembelajaran.

Beberapa usaha yang dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar

misalnya dengan belajar kelompok, dulakukannya remedial kepada siswa yang

2 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Rineka: Jakarta,2006.hlm.
2
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memiliki dilai rendah. Diperoleh hasil observasi dan wawancara usaha yang

dilakukan guru belum dapat meningkatkan minat belajar siswa. Secara sederhana ,

minat berarti kecendrungan dan kegairahan yang ingggi atau keinginan yang

besar terhadap sesuatu.

Mengingat kemampuan siswa yang heterogen, maka tidak tertutup

kemungkinan ada siswa yang tidak mampu melaksananlkan kegatan pemgelajaran

pembelajaran yaitu, metode PQ4R dengan pendekatan Deep.

Metode PQ4R adalah strategi elaborasi yang telah lama dikenal untuk

membantu siswa mengingat apa yang mereka baca, penerapan PQ4R terdiri atas

enam langkah yaitu:

1. Preview

2. Question

3. Read

4. Reflect

5. Recite

6. Review

Pada hakikatnya menurut Aderson teknik PQ4R merupakan penimbul

pertanyaan dan Tanya jawab yang dapat mendorong siswa melakukan

pemgolahan materi secara lebih mendalam dan luas.3

3 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, PT Grapindo Persada, Jakarta. Hlm. 142
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Menurut hasil penelitian Bigg pendekatan belajar siswa dapat

dikelompokkan ke dalam prototype .

1) Pendekatan Surface (Permulaan/bersifat lahiriah)

2) Pendekatan Deep (Mendalam)

3) Pendekatan achicvng (pencapaian prestasi tinggi)4

Menurut Norashikin Arif pendekatan deep adalah pendekatan pendekatan
yang mendalam. Pada pendekatan Deep ini. Siswa dikelompokkan berdasarkan
presttasi. Siswa yang diajar dengan pendekatan Deep mempunyai ciri-ciri, yaitu
siswa mempelajari materi karena memang tertarik dan merasa membutuhkannya,
gaya belajarnya serius dan berusaha memahami materi secara mendalam serta
memikirkan cara mengaplikasikannya.5

Pendekatan yang menggalakkan pelajar-pelajar belajar dan mencari

sendiri ilmu perlu dipupuk disamping guru sebagai pembimbing, supaya mereka

lebih ekspresif dan berminat. Pembelajaran matematika juga harus dibina dengan

tujuan memperkembangkan inovasi pelajar-pelajar supaya mempunyai

pemahaman yang mendalam. Dengan pemahaman yang mendalam dapat

membuat siswa lebih berminat dan menetapkan standar yang hendak dicapai oleh

seorang pelajar itu.

Minat belajar adalah keterlibatan sepenuhnya seoran mahasiswa dengan

segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian (penuh rasa senang, suka dan

gembira) untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang

materi pelajatan

Minat dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, seperti:

4 Muhibbin Syah. Ibid. hlm. 137
5 Hhtp://kajian berasaskansekolah.files.wordpress.com/2008/02/kajian matematik.pdf
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a. Gunakan berbagai bentuk mengajar, mislnya: diskusi, kerja kelompok,

membaca, demonstrasi dan sebagainya.

b. Menciptakan hubungan antara materi yang lalu dengan materi yang

baru.

Jadi, pada intinya adalah minat dapat ditingkatkan dengan menerapkan

metode PQ4R. sebagaimana pendapat Muhammad Nur,”Melakukan preview dan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum membaca mengaktifkan pengetahuan

awal dan mengawali proses pembuatan hubungan antara informasi baru dan apa

yang telah diketahui.6

Untuk memudahkan siswa dalam melakukan pengolahan materi secara

mendalam maka diperlukan sebuah pendekatan belajar yang dinamakan

pendekatan Deep. Pendekatan belajar dipahami sebagai strategi yang digunakan

siswa dalam menunjangkan keefektifan dan efesiensi proses pembelajaran materi

tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang

direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalahatau mencapai tujuan

belajar tertentu.7

Untuk penerapan metode PQ4R dengan pendekatan Deep ini diharapkan

dapat meningkatkan belajar matematika siswa kelas VII MTs Muhammadiyah

Bangkinang.

6 Muhammad Nur. Strategi-strategi Pembelajaran, Unessa Pers, Bandung. 2000. Hlm.
35

7 Muhibbin Syah, Ibid. hlm. 155
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B. Penegasan istilah

Untuk menghindari kesalahan memahami judul penelitian, maka perlu
adanya penegasan istilah, yaitu:

1. Metode PQ4R adalah singkatan dari Preview, Question, Read, Reflect,

Recite, Review8

2. Pendekatan Deep adalah pendekatan yang mendalam. Dimana,

langkah-langkah dalam menyampaikan materi tidak terinci, tetapi

memancing siswa untuk memahami isi materi9

3. Minat belajar adalah keterlibatan seorang siswa dengan segenap

kegiatan pikiran secara penuh perhatian untuk mencapai pemahaman

dan memperoleh pengetahuan tentang berbagai bidang pengetahuan

ilmiah yang dituntutnya10

4. Minat belajar matematika adalah keterlibatan seorang suswa dengan

segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian untuk mencapa

pemahaman dan memperoleh pengetahuan tentang pelajaran

matematika.

8 Muhibbin Syah, Op Cit. hlm. 142
9 Muhibbin Syah, Ibid. hlm. 139
10 The Liang Gie, Cara Belajar yang Efisien, Liberty, Yogyakarta, 1994. Hlm. 28



8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah pokok penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Minat belajar matematika siswa pada mata pelajaran matematika

masih rendah

b. Apakah ada hubungan minat belajar matematika dengan metode PQ4R

dan pendekatan Deep?

c. Dapatkah penerapan metode PQ4R dengan pendekatan Deep

meningkatkan minat belajar siswa?

d. Dapatkah  siswa menerima proses belajar mengajar dengan metode

PQ4R dengan pendekatan Deep?

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang timbul dalam kajian ini,

maka penulis membatasi penelitian ini dapatkah metode PQ4R dengan

pendekatan Deep dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VII MTs

Muhammadiyah Bangkinang Pada pokok pembahasan Aritmatika Sosial

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti

merumuskan masalah yaitu “Apakah Penerapan Metode PQ4R dengan

Pendekatan Deep dapat meningkatkan minat belajat matematika siswa kelas VII

MTs Muhammadiyah Bangkinang?”
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah menerapkan Metode PQ4R dengan Pendekatan Deep dapat

meningkatkan minat belajar siswa di kelas VII MTs Muhammadiyah Bangkinang.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi sekolah, tindakan yang dilakukan pada penelitian ini dapat

menjadikan salah satu bahan masukan dalam menentukan strategi

pembelajaran yang baik untuk menumbuhkan minat belajar siswa MTs

Muhammadiyah Bangkinang.

b. Bagi guru, tindakan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan

sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran matematika di kelas

VII MTs Muahammadiyah Bangkinang.

c. Bagi penelitian, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis yang

tertuang dalam karya ilmiah sebagai persyaratan dalam rangka

memperoleh gelar sarjana pendidikan matematika pada Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska  Riau.

d. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat

belajar siswa kelas VII MTs Muhammadiyah Bangkinang.


