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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran matematika masih dianggap sebagai mata 

pelajaran yang cenderung kurang menarik dan sukar bagi siswa sampai 

dengan saat ini. Bagi sebagian siswa, matematika telah dikenal sebagai 

mata pelajaran yang sulit. Hasil rata-rata NEM para siswa baik di SD, 

SMP, maupun SMA telah membenarkan pendapat bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit. Sebagian siswa menganggap bahwa 

dirinya tidak berbakat mempelajari matematika (Shadiq, 2009). Pada 

umumnya hasil pembelajaran matematika di SMA masih jauh dari 

memuaskan. Hasil UAN dari matematika secara umum belum 

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran belum menunjukkan 

taraf yang tinggi, meskipun sudah banyak dilakukan penataran guru 

dalam rangka inservice training untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran matematika di SMA yang nantinya dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa (Setiawan, 2004).  

Penerapan model pembelajaran di sekolah sangat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Siswa kadang-kadang merasa jenuh 

dengan penerapan satu jenis model pembelajaran yang dipakai oleh 

seorang guru secara terus menerus sehingga mengakibatkan materi 

pelajaran yang disajikan tidak dimengerti oleh siswa. Model 

pembelajaran yang digunakan harus melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran (Margiyanti, 2007). Pada pengajaran 

klasikal guru lebih mendominasi kegiatan belajar mengajar, sedangkan 

siswa lebih berperan sebagai pendengar dan pencatat yang baik. Guru 

sering memandang bahwa matematika merupakan produk bukan 

proses, sehingga dalam pembelajaran matematika guru cenderung 

mentransfer pengetahuan matematika yang dimiliki ke dalam pikiran 

siswa, tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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mengkonstruksi pengetahuan matematikanya sendiri. Siswa sering 

diposisikan sebagai orang yang “tidak tahu apa-apa” yang hanya 

menunggu dan menyerap apa yang diberikan guru, akibatnya siswa 

pasif dan gurulah yang aktif.  (Rahardi, 2004).  

 Pengajaran klasikal membuat siswa sangat bergantung, kurang 

inisiatif, dan tidak terlatih untuk berdiri sendiri dalam hal belajar. 

Terlihat bahwa konsep pengajaran klasikal tidak sesuai dengan 

tuntutan kurikulum KTSP dimana tugas guru adalah memberikan 

pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang berprestasi atau 

berprestasi rendah dan mengembangkan proses pembelajaran sebagai 

tanggung jawab bersama antara siswa dan guru sehingga guru lebih 

banyak bertindak sebagai fasilitator (Ekasari, 2010).  

Masalah tersebut memerlukan suatu tindakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam matematika. Setiap 

materi pelajaran pada dasarnya dapat disampaikan dengan berbagai 

macam variasi pembelajaran tergantung pada kreativitas guru. Variasi 

pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 

pengelolaan kelas, pengelolaan metode, dan penggunaan media 

pembelajaran (Barnawi, 2011). Media pembelajaran dapat 

dikategorikan sebagai faktor eksternal yang turut mempengaruhi 

proses pembelajaran di kelas, baik dari diri siswa maupun guru 

(Sanaky, 2009). Media tersebut dapat berupa alat elektronika, gambar, 

buku, modul, dan sebagainya (Warsita, 2008). Modul merupakan suatu 

unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian 

kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai 

sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas (Nasution, 

2010).   

Pembelajaran dengan menggunakan  modul mentargetkan  agar 

semua tujuan pendidikan tercapai secara efisien dan efektif. 

Penggunaan modul dalam proses belajar mengajar telah banyak 

dipraktekkan. Hasil penelitian Santosa (2009) membuktikan bahwa 

optimalisasi penggunaan modul dapat meningkatkan penguasaan 

materi integral siswa serta dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam 
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belajar, sedangkan pada penelitian Dedy (2011) menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar 

menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dengan siswa yang 

belajar menggunakan modul, yaitu prestasi belajar menggunakan 

multimedia interaktif lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

menggunakan modul.  

Materi trigonometri merupakan bagian dari matematika. Kesulitan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran trigonometri ini menduduki 

peringkat teratas. Pengelolaan pembelajaran materi trigonometri di 

lapangan masih banyak dijumpai berbagai kesulitan dan kendala baik 

dari segi pengelolaan pembelajaran dari guru maupun dari sisi 

pemahaman siswa, sehingga belum ada indikasi bahwa pembelajaran 

trigonometri merupakan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa (Setiawan, 2004). Hal tersebut juga 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari 111 siswa kelas X SMA Virgo 

Fidelis Bawen pada materi trigonometri adalah 33,70. Rata-rata 

tersebut belum memenuhi KKM 65. Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) 

siswa SMA Virgo Fidelis Bawen pada mata pelajaran matematika tahun 

2012 yaitu 6.86 (jurusan IPA) dan 5.99 (jurusan IPS). 

Kondisi sarana pembelajaran di sekolah juga menjadi kendala 

dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar yang selama ini 

digunakan adalah dari buku paket yang ada di perpustakaan dan buku 

sumber lain yang relevan milik guru matematika. Buku paket tersebut 

hanya dapat digunakan saat pelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan 

jumlah buku yang terbatas karena minimnya dana. Keterbatasan 

jumlah buku sumber belajar ini membuat siswa tidak dapat belajar 

sendiri di rumah karena hanya dapat menggunakannya di sekolah. 

Melihat kondisi tersebut, maka dipandang perlu dilakukan penelitian 

dengan judul ”UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA 

DENGAN MENGGUNAKAN MODUL TRIGONOMETRI DI SMA VIRGO 

FIDELIS BAWEN”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, timbul 

permasalahan apakah dengan menggunakan modul trigonometri 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Virgo Fidelis 

Bawen? 

 

 

 

C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di 

SMA Virgo Fidelis Bawen dengan menggunakan modul trigonometri. 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk memperkaya referensi bagi guru, peneliti dan 

masyarakat ilmiah pada umumnya serta pengembangan program 

dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran 

matematika.  

 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Guru 

Melalui penelitian ini diharapkan pembelajaran dengan 

menggunakan modul dapat dijadikan sebagai alternatif dalam 

pembelajaran matematika pada materi yang lain serta modul 

trigonometri yang dihasilkan dapat dipakai untuk pelajaran 

matematika di tahun selanjutnya.  

 

b. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan dengan tersedianya modul 

trigonometri ini dapat membantu siswa dalam belajar baik di 

sekolah maupun di rumah. 
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c. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu 

mewujudkan keinginan untuk menyediakan buku sumber 

belajar di sekolah tempat melakukan penelitian serta dapat 

menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam dunia 

pendidikan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


