
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia

yang dinamis dan syarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau

perkembangan pendidikan adalah hal yang seharusnya terjadi sejalan dengan

perubahan kebudayaan kehidupan. Pendidikan yang mendukung pembangunan

dimasa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi

peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan

problema kehidupan yang dihadapinya. Menurut Buchori (dalam Trianto, 2009:5)

mengemukakan bahwa: “Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak

hanya mempersiapkan para siswanya untuk sesuatu profesi atau jabatan, tetapi

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari”.

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peranan

penting dalam bidang pendidikan dan perkembangan teknologi. Matematika

diajarkan karena dapat menumbuhkembangkan kemampuan bernalar yaitu

berpikir sistematis, logis dan kritis dalam mengambangkan program atau ide

untuk memecahkan masalah. Namun dalam praktik pembelajaran matematika di

sekolah, matematika dianggap sebuah pelajaran yang sulit, pelajaran yang tidak

menyenangkan, bahkan siswa sering mengatakan bahwa belajar matematika

adalah belajar “mati-matian” dalam arti harus belajar ekstra keras sehingga

lahirlah rasa takut siswa terhadap pelajaran matematika. Hal inilah yang menjadi



8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Pengertian Belajar

Belajar merupakan kegiatan orang sehari-hari. Kegiatan belajar tersebut

dapat dihayati oleh orang-orang yang sedang belajar. Belajar yang dihayati oleh

seorang siswa ada hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Belajar juga dapat didefinisikan sebagai pengembangan berbagai strategi

untuk mencatat dan memperoleh informasi, dan siswa harus lebih aktif

menemukan informasi-informasi tersebut, guru bukan mengontrol stimulus tapi

menjadi partner siswa dalam proses penemuan berbagai informasi dan makna dari

informasi yang diperolehnya dalam pelajaran yang mereka bahas dan kaji

bersama. Dalam proses pembelajaran, berhasil tidaknya pencapaian tujuan yang

banyak dipengaruhi oleh bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Oleh

sebab itu, kegiatan belajar merupakan yang paling pokok.

Menurut Gagne (Suprijono,2010:2) mengatakan bahwa: ”Belajar adalah

perubahan diposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas.

Perubahan diposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan

seseorang secara alamiah”. Dari beberapa defenisi di atas dapat diperoleh hal-hal

pokok dari belajar yaitu: bahwa belajar merupakan peristiwa sehari-hari

disekolah, belajar merupakan hal kompleks yang menghasilkan sikap dan nilai,

dan belajar juga merupakan pengembangan berbagai strategi untuk mendapatkan

berbagai informasi dan makna dari setiap informasi tersebut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Nasrani 3 Medan T.A 2014/2015.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap di kelas VIII-2 SMP

Nasrani3 Medan Tahun Ajaran 2014/2015.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VIII-2 SMP Nasrani 3 Medan

yang berjumlah 34 orang.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran card sort

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada

materi bangun ruang di kelas VIII-2 SMP Nasrani 3 Medan T.A 2014/2015.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah model pembelajaran tindakan kelas (classroom

action research) dengan menerapkan metode pembelajaran card sort dengan


