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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Metematika merupakan salah satu ilmu yang mendasari kemajuan 

sains dan teknologi sehingga matematika dipandang sebagai suatu ilmu 

yang terstruktur dan terpadu, ilmu tentang pola dan hubungan, dan ilmu 

tentang cara berpikir untuk memahami dunia sekitar. Dalam proses 

pembelajaran matematika harus menekankan kepada siswa sebagai insan 

yang memiliki potensi untuk belajar, berkembang, dan siswa terlihat 

secara aktif dalam pencarian serta pembentukan pengetahuan oleh diri 

mereka sendiri.  

Pendidikan matematika sendiri memiliki peran yang sangat penting 

dikarenakan banyak permasalahan dan kegiatan dalam hidup kita yang 

harus diselesaikan dengan menggunakan ilmu matematika seperti 

menghitung, mengukur, dan lain-lain. Menyadari akan pentingnya peran 

matematika dalam kehidupan, maka matematika selayaknya merupakan 

kebutuhan dan menjadi mata pelajaran yang menyenangkan. Oleh karena 

itu, setiap peserta didik perlu menguasai mata pelajaran matematika agar 

dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian atau 

pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan mengesampingkan semua 

hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Ciri-ciri siswa yang 
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konsentrasi anatara lain memiliki : 1) kesiapan pengetahuan yang dapat 

segera muncul bila diperlukan, 2) mengaplikasikan pengetahuan yang 

diperoleh, 3) mampu mengadakan analisis pengetahuan yang dipeoleh, 4) 

adanya penerimaan atau tingkat perhatian tertentu, 5) respon, keinginan 

untuk menanggapi materi yang diajarkan, 6) mampu mengemukakan 

pendapat, 7) adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai dengan 

petunjuk guru, 8) komunikasi non verbal seperti ekspresi muka dan 

gerakan yang penuh arti. Konsentrasi belajar dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan perhatian siswa dalam belajar.  

Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

prestasi belajar siswa kurang baik. Hal ini terjadi pada saat siswa 

mengikuti pembelajaran mereka berkonsentrasi dengan baik maka proses 

belajar baik dan prestasi belajar juga baik. Hal itu disebabkan karena 

prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang setelah melalui 

proses belajar dalam kurun waktu tertentu oleh karena itu untuk 

mewujudkan prestasi belajar yang baik maka konsentrasi siswa harus 

ditingkatkan agar proses belajar baik. 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melalui 

proses belajar dalam kurun waktu tertentu. Prestasi belajar merupakan 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan melalui 

penyelesaian tugas yang dioperasionalkan dalam bentuk indikator berupa 

nilai tes yang diadakan setiap akhir siklus.  
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa kelas X 

BB 1, 2, dan 3 di SMK Negeri 3 Purwokerto diketahuin bahwa prestasi 

belajar matematika siswa kurang memuaskan. Rendahnya prestasi belajar 

matematika ini ditunjukan dari rendahnya nilai ulangan harian maupun 

ulangan semester. Banyak faktor yang mungkin menyebabkan rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari 

dalam diri siswa maupun dari luar. Faktor dari dalam diri siswa dapat 

berupa motivasi, kemampuan intelektual siswa, sikap belajar, minat, 

konsentrasi dan sebagainya. Faktor dari luar dapat dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan sekitar, keluarga, guru, teman, alat belajar dan 

sebagainya. 

Tabel 1. Daftar Nilai Ulangan Harian Matematika Siswa Kelas X 

SMK Negeri 3 Purwokerto Tahun Pelajaran 2012/2013. 

No  Kelas 
Jumlah 

siswa 

Rata-rata 

nilai  
Ketuntasan  

1. X BB 1 33 58,7 45,5% 15 siswa 

2. X BB 2 34 65,4 44,1% 15 siswa 

3. X BB 3 33 68,9 51,5% 17 siswa 

 

Data di atas menunjukan bahwa nilai ulangan matematika kelas X 

BB 1 menunjukan angka terendah dibandingkan kelas yang lainnya. 

Dilihat dari nilai rata-rata ulangan harian yang hanya mencapai 58,7 

sedangkan kriteria ketuntasan minimalnya adalah 70. Rendahnya prestasi 

belajar matematika diduga disebabkan faktor dari dalam diri siswa sendiri 

salah satunya adalah konsentrasi belajar. Hal ini berdasarkan sikap siswa 

dimana siswa tidak siap bila guru tiba – tiba bertanya, siswa kurang 

mampu mengaplikasikan pengetahuan yang ia peroleh ketika pelajaran, 
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tidak adanya keinginan siswa untuk merespon atau menanggapi materi 

yang sedang di ajarkan. Siswa cenderung diam dan tidak mau 

mengeluarkan pendapat. Siswa sering terlihat memperhatikan namun 

ketika guru tiba-tiba bertanya banyak siswa yang tidak mampu menjawab 

pertanyaan tersebut. Beberapa siswa masih terlihat melamun dan bercerita 

dengan teman yang lain. 

 Sedangkan faktor dari luar diduga dari guru matematika itu sendiri 

dimana pada saat pembelajaran guru mendominasi jalannya pembelajaran 

dan kurang melibatkan peran aktif siswa sehingga siswa merasa bosan 

dengan pembelajaran yang seperti itu. 

Menurut Katu (1995), Pembelajaran Generatif merupakan suatu 

model pemebelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa 

sebelumnya. Tahap - tahap Pembelajaran Generatif diantaranya adalah 

eksplorasi dimana guru mengeksplor pengatahauan yang sudah dimiliki 

siswa yang berkaitan dengan materi. Tahap kedua adalah pemfokusan 

merupakan tahap pengenalan konsep dimana siswa diberikan tugas-tugas 

yang mana tugas-tugas tersebut dapat merangsang siswa menyelesaikan 

tugas tersebut dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dan guru 

berperan sebagai fasilitator berkaitan dengan kebutuhan sumber. Tahap 

ketiga adalah tantangan dimana guru meminta siswa untuk membagi 

jawaban dengan siswa lain dengan diskusi kelas. Dan pada tahap terakhir 
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yaitu tahap penerapan dimana guru memberikan banyak latihan soal hal ini 

dapat dilakukan dengan pemberian tugas rumah. 

Pembelajaran Generatif diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

di SMK Negeri 3 Purwokerto yang mana permasalahan itu adalah 

konsentrasi belajar dan prestasi belajar siswa yang rendah pada saat proses 

pembelajaran. Melalui Pembelajaran Generatif dengan tahap - tahap 

seperti telah disebutkan diatas diharapkan siswa akan lebih berkonsentrasi 

sehingga prestasi belajarnya akan lebih memuaskan dimana siswa dapat 

mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. Karena ketika seseorang tidak 

dapat berkonsentrasi maka belajarnya akan sia-sia. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa agar prestasi 

belajar siswa memuaskan. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Konsentrasi Dan Prestasi Belajar  Matematika Siswa Kelas X BB 1 Smk 

Negeri 3 Purwokerto Melalui Strategi Pembelajaran Generatif”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah dengan Pembelajaran Generatif dapat meningkatkan 

konsentrasi belajar matematika siswa kelas X BB 1 SMK Negeri 3 

Purwokerto? 
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2. Apakah dengan Pembelajaran Generatif dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa kelas X BB 1 SMK Negeri 3 Purwokerto ? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan konsentrasi belajar matematika siswa kelas X BB 1 

SMK Negeri 3 Purwokerto melalui Pembelajaran Generatif. 

2. Meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas X BB 1 SMK 

Negeri 3 Purwokerto melalui Pembelajaran Generatif. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa  

Dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga siswa mampu menguasai meteri matematika yang 

diajarkan dengan baik dan prestasi belajarnyapun semakin meningkat. 

2. Bagi guru 

Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

3. Bagi sekolah  

Memberikan kontribusi dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. 

4. Bagi peneliti  

Menambah wawasan dan pengetahuan. 
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