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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemajuan suatu bangsa

sangat dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu pendidikan di negara

tersebut. Karena melalui pendidikan suatu negara mampu menghasilkan anak

bangsa yang cerdas. Kemajuan ilmu dan teknologi yang dewasa ini semakin

berkembang juga tidak terlepas dari berkembangnya ilmu pengetahuan di

dunia pendidikan. Dan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat

mempengaruhi perkembangan tersebut adalah ilmu matematika sebagai ilmu

dasar. Untuk itu manusia sebagai insan yang berhubungan langsung dengan

kemajuan teknologi, sudah selayaknya sampai batas tertentu perlu menguasai

matematika.

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi

modern dan mempunyai peran penting dalam memajukan daya pikir manusia.

Matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan

ide, proses dan penalaran. Menurut Suryasumantri, matematika berperan

sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang

cermat dan tepat serta sebagai ratu ilmu dan sekaligus pelayannya1.

Matematika terdiri dari empat wawasan yang luas yaitu: aritmatika,

aljabar, geometri dan analisa. Matematika juga berperan sebagai bahasa

1 Jujun S Suryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 2000, hlm. 203
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simbol, karena dalam matematika banyak menggunakan simbol-simbol. Selain

itu matematika adalah ratunya ilmu, maksudnya bahwa matematika itu tidak

tergantung bidang lain, dan agar dipahami orang dengan tepat harus

menggunakan simbol dan istilah yang cermat.

Matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian

makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Simbol-simbol matematika

bersifat artifisial yang baru memiliki arti setelah sebuah makna diberikan

kepadanya. Tanpa itu, matematika hanya merupakan kumpulan simbol dan

rumus yang kering akan makna, sehingga tidak heran jika banyak orang yang

berkata bahwa X, Y, Z itu sama sekali tidak memiliki arti2.

Cornelius mengemukakan lima alasan perlunya belajar matematika

karena matematika merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2)

sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana

mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk

mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran

terhadap perkembangan budaya”3.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis dengan cara

melihat langsung proses belajar matematika dan melihat nilai-nilai hasil

belajar siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Bagansiapiapi ternyata hasil

belajar matematiknya masih sangat rendah. Dan untuk menyikapi hal itu guru

mata pelajaran matematika telah berusaha menerapkan pelajaran sesuai

2 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008,
hlm.7

3 Mulyono Abdulrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta:
Rineka Cipta, 1999, hlm. 253
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kurikulum namun belum ada peningkatan  pada  hasil belajar siswa terhadap

pelajaran matematika. Guru mengakui bahwa hasil belajar siswa terhadap

pelajaran matematika masih rendah, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimum

(KKM)≥65%.

Sejauh ini guru matematika SMP Muhammadiyah Bagansiapiapi telah

melakukan berbagai cara guna meningkatkan hasil belajar matematika siswa

khususnya kelas VII SMP Muhammadiyah. Adapun usaha yang dilakukan

guru tersebut antara lain yaitu mengadakan belajar kelompok, mengulang

materi-materi yang belum dipahami oleh siswa, memberi tambahan soal-soal

latihan, dan lain sebagainya. Namun usaha guru ini kurang berhasil karena

masih banyak juga siswa yang tidak aktif. Hal ini terlihat ketika guru

memberikan latihan, hanya sebagian siswa yang mau mengerjakan.

Selain itu, masih ada siswa yang belum berani mengeluarkan ide atau

pendapat pada saat diadakan belajar kelompok. Ada juga siswa yang belum

mampu menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Dan ketika guru menjelaskan

pelajaran, ada sebagian siswa yang tidak fokus dan tidak memperhatikan

penjelasan guru. Guru matematika juga telah menerapkan berbagai macam

strategi dan metode pembelajaran seperti metode tanya jawab. Akan tetapi, hal

ini juga belum dapat memperbaiki hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi.

Dari hasil pengamatan peneliti, pada saat pembelajaran berlangsung

terdapat gejala-gejala bahwa hasil belajar siswa tersebut masih rendah.

1. Sekitar 70% siswa belum mampu mengerjakan latihan dan pekerjaan

rumah dengan baik.
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2. Banyak siswa yang belum mencapai KKM dalam menyelesaikan soal

ulangan.

3. Ada sebagian siswa yang memiliki nilai matematika di bawah standar.

4. Sekitar 70% siswa yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran

matematika.

5. Sebagian siswa tidak dapat menjawab pertanyaan tentang materi pelajaran

matematika.

Mengingat pentingnya matematika dan melihat hasil belajar

matematika siswa yang kurang memuaskan maka sudah selayaknya

penanganan matematika mendapat perhatian yang lebih baik. Penanganan

matematika yang dimaksud adalah peningkatan kualitas pembelajaran

matematika yang bermuara pada hasil belajar matematika yang lebih baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diterapkan suatu sistem

pembelajaran yang mampu membuat siswa aktif selama proses pembelajaran

yaitu dengan cara mencari strategi yang cocok untuk meningkatkan hasil

belajar siswa SMP Muhammadiyah Bagansiapiapi.

Salah satu metode pembelajaran yang dapat membuat siswa berperan

aktif dan berpikir aktif adalah metode pembelajaran Prediction Guide. Metode

Prediction Guide dikembangkan untuk menarik perhatian siswa selama

mengikuti pelajaran4. Metode ini merupakan metode yang meminta siswa

untuk memprediksi setiap kata kunci dari materi yang akan disampaikan.

4 Agus Suprijono, Cooperative  Learning Teori & Aplikasi Paikem, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 111
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Metode Prediction Guide ini merupakan metode pendukung pengembangan

pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai

makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai

tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib.

Dalam belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan

untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab5.

Pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan model pengajaran

langsung. Di samping model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk

mencapai hasil belajar akademik, model pembelajaran kooperatif juga efektif

untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Beberapa ahli berpendapat

bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep

yang sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model

struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan penilaian siswa

pada belajar akademik, dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil

belajar. Berdasarkan pada persoalan yang ada, maka peneliti terdorong untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Predicion Guide terhadap Hasil Belajar Matematika

Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Bagansiapiapi”.

5 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka,
2009, hlm. 51
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan maksud penelitian ini maka

sebelumnya akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan antara lain:

1. Model Kooperatif adalah merupakan bentuk pembelajaran dengan cara

siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang

anggotanya terdiri dari empat samapi enam orang dengan struktur

kelompok yang bersifat heterogen6.

2. Metode Prediction Guide adalah metode yang meminta siswa untuk

mencocokkan prediksi-prediksi awal mereka terhadap materi yang

diajarkan selama proses pembelajaran7.

3. Hasil belajar adalah perubahan yang yang terjadi sebagai akibat dari

kegiatan belajar yang telah dilakukan oleh individu8.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:.

a. Masih banyak siswa yang tidak mampu menyelesaikan soal-soal

latihan.

b. Tidak semua siswa aktif dan kurang memperhatikan penjelasan yang

diberikan guru.

6 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 202

7 Shvoong, Pengertian Strategi Prediction Guide, 2012, Http://id.shvoong.com/social-
sciences/education/2137387-pengertian-strategi-prediction-guide/#ixzz2BmPn349D

8 Syaiful Bahri Djamarah, Psykologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 175
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c. Sulit mengubah kebiasaan siswa yang biasanya belajar dengan

mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi siswa yang

belajar dengan banyak berfikir dalam memecahkan masalah sendiri

atau kelompok.

d. Kurangnya keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi

permasalahan yang akan diteliti yaitu pada usaha meningkatkan hasil

belajar matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Prediction Guide pada siswa kelas VII SMP

Muhammadiyah Bagansiapiapi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada

penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika

antara  siswa yang mengikuti Pembelajaran Kooperatif Tipe Prediction

Guide dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Bagansiapiapi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau

tidaknya perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti

Pembelajaran Kooperatif Tipe Prediction Guide dengan siswa yang
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mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VII SMP

Muhammadiyah Bagansiapiapi.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi siswa, dengan digunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Prediction Guide dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII

SMP Muhammadiyah Bagansiapiapi.

b. Bagi guru, sebagai salah satu strategi atau model pembelajaran yang

dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

c. Bagi sekolah, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan

dalam rangka meningkatkan mutu dan memperbaiki proses

pembelajaran terutama pada pelajaran matematika.

d. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta

pedoman bagi penulis untuk mengembagkan strategi atau model

pembelajaran.


