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A. LATAR BELAKANG 

 

Kegiatan pendidikan dalam rangka melaksanakan pembangunan di suatu 

negara tidak dapat diabaikan, karena masa depan suatu bangsa sangat ditentukan 

oleh bagaimana negara melaksanakan pendidikannya. Untuk menghasilkan 

pendidikan yang baik tentunya membutuhkan guru yang berkualitas. Guru 

merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan dan  

memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang 

diselenggarkan secara formal di sekolah. Semua kebijakan di dalam kelas seperti 

membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran dan cara menerapkannya sangat 

ditentukan oleh kemampuan guru. Pembelajaran merupakan bagian dari 

pendidikan dan pembelajaran tidak lepas dari proses belajar mengajar. Mengajar 

sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang salah satu tujuannya adalah 

menanamkan konsep yang ada dalam materi pelajaran yang diajarkan kepada 

peserta didik. Belajar merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan 

perubahan dan peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dimana peserta didik akan mengalami peningkatan tersebut, salah satunya dengan 

adanya faktor guru yang kompeten sebagai pengajar atau pendidik. 

Keberhasilan proses belajar mengajar pada pembelajaran matematika bisa 

diamati dari keberhasilan peserta didik. Keberhasilan itu sendiri dapat dilihat dari 

tingkah laku siswa, pemahaman dan penguasaan materi serta pencapaian prestasi 

yang dapat dilihat dari perolehan nilai tes. Kesulitan siswa mengikuti 

pembelajaran, bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti penyampaian materi ajar 

yang kurang menarik dari guru, keterbatasan waktu, pengelolaan kelas yang 

kurang terprogram dan kondisi kelas yang tidak memungkinkan, sehingga akan 

mempengaruhi konsentrasi siswa untuk menerima pelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di beberapa SMP kelas VII 

daerah Malang, di dalam rancangan pembelajaran matematika guru sudah 

mengkombinasikan dengan metode-metode pembelajaran yang baru, namun 

dalam penerapannya peran guru masih terlihat dominan karena yang lebih 

berperan aktif adalah guru dan media pembelajaran yang digunakan masih 
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tergolong kurang. Melihat peserta didik di SMP kelas VII adalah masa-masa 

peralihan dari masa-masa SD, maka banyak diantara peserta didik yang menyukai 

pembelajaran disertai gambar. Hal itu menyebabkan pentingnya media 

pembelajaran digunakan. Serta dalam mengajar guru kurang memperhatikan 

kemampuan berfikir siswanya sehingga pembelajaran matematika peserta didik 

cenderung bosan, jenuh, tidak bergairah dan mengakibatkan lambat dalam 

menerima pembelajaran matematika.  

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan 

meningkatkan pola mengajar yang lebih baik, yaitu berkaitan dengan kehidupan 

sehari hari siswa, agar pembelajaran lebih fokus dan lebih mudah dipahami  oleh 

anak didik. Selain daripada itu, dalam mengajar guru haruslah memperhatikan 

kemampuan berfikir peserta didik, sehingga konsep-konsep atau materi yang 

diajarkan dapat dipahami oleh peserta didik. Guru mempunyai peranan penting 

untuk dapat menanamkan suatu konsep kepada peserta didik dalam pembelajaran 

matematika pada khususnya. Untuk mewujudkan peserta didik yang unggul maka 

guru juga dituntut unggul, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik yang 

memberikan inovasi dan variasi dalam pembelajaran. Peserta didik tidak merasa 

jenuh dan bosan melainkan merasa senang, termotivasi, dan tertantang. Banyak 

model - model pembelajaran yang bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas 

peserta didiknya misalnya active learning, base learning, kooperative learning, 

dan banyak lagi lainnya yang didalamnya masih terdapat tipe tipe pembelajaran 

yang dapat diterapkan guru pada proses pembelajaran. Salah satunya mengunakan 

metode pembelajaran Guided Note-taking atau catatan terbimbing. Metode 

Guided Note-taking atau catatan terbimbing adalah salah satu metode 

pembelajaran active lerning yang dipilih untuk membantu penyampaian materi 

ajar dengan menggunakan hand-out (Silberman, 2006). Hand-out atau catatan 

terbimbing ini dipersiapkan oleh guru sehingga diharapkan mampu 

mengoptimalkan waktu pembelajaran di kelas dan peserta didik diharapkan untuk 

dapat mendefinisikan suatu konsep, mengekspresikan konsep tersebut termasuk 

contoh atau bukan contoh serta memecahkan masalah yang berkenaan dengan 

konsep tersebut.  
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Media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi (Arsyad, 2011). Dengan media pembelajaran 

dapat membantu peserta didik lebih fokus pada pembelajaran matematika pada 

khususnya dan membantu ketertarikan peserta didik mengikuti pembelajaran. Ada 

beberapa jenis media pembelajaran yaitu dengan media teks, audio, visual, 

proyeksi gerak, benda – benda tiruan / miniatur dan manusia. Salah satu media 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media visual poster yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi dengan gambar. Poster yang lebih 

identik dengan gambar dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih fokus, 

di karenakan dengan gambar-gambar membantu meringankan rasa jenuh dalam 

pembelajaran.  

Maka dari itu penulis tertarik untuk memberi judul makalah “ Metode 

Pembelajaran Guided Note Taking Dengan Media Poster Pada Pembelajaran 

Matematika Di SMP Kelas VII “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


