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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

  Manusia hidup membutuhkan pendidikan. Menurut Undang-undang 

Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Upaya dalam memperbaiki mutu pendidikan telah dilakukan, 

diantaranya pada pengembangan maupun penyempurnaan kurikulum yang 

dilakukan secara bertahap, konsisten dan disesuaikan dengan perkembangan 

dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.  

   Pendidikan di sekolah tidak dapat terlepas dari proses 

pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Proses pembelajaran 

merupakan proses yang melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan untuk 

mencapai hasil belajar yang baik. Guru merupakan peran utama dalam 

pendidikan, karena guru mempunyai tanggung jawab untuk mengatur, 

mengarahkan, dan menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Tanggung jawab belajar berada pada siswa, oleh karena itu siswa harus 
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memahami sejumlah mata pelajaran dan dituntut untuk mampu menyelesaikan 

berbagai tugas belajar yang dibebankan kepadanya. Sedangkan guru 

bertanggung jawab untuk memberikan motivasi kepada siswa agar siswa 

mempunyai minat dalam belajarnya. Namun, siswa memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda seperti dalam hal cara belajar, minat, 

kesenangan dan pengalaman. 

  Khususnya dalam bidang matematika, banyak siswa memandang 

matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Berdasarkan dari hasil 

penelitian di Indonesia, ditemukan bahwa tingkat penguasaan peserta didik 

dalam matematika pada semua jenjang pendidikan masih sekitar 34 %. 

Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya karena matematika 

merupakan sarana pemecahan masalah sehari-hari. Seorang guru harus 

memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang matematika dan strategi 

pembelajaran yang bervariasi. Strategi yang digunakan harus tepat dengan 

kondisi siswa serta mengacu pada hakikat matematika. Di samping ditentukan 

oleh strategi pembelajaran, keberhasilan proses belajar mengajar juga 

ditentukan oleh motivasi belajar siswa. Guru matematika diharapkan dapat 

memberikan dorongan belajar pada siswa, sehingga siswa tertarik dan mudah 

untuk memahami apa yang telah dipelajari.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan  kesenjangan mengenai 

siswa yang berkemampuan kurang dalam  belajar  matematika. Pertama, dalam 

mengerjakan soal matematika siswa cenderung tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Hal ini menandakan bahwa siswa kurang 
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mampu menangkap ide soal yang kemudian ditampilkan dalam kalimat 

matematik dengan simbol-simbol. Akar penyebabnya, guru sebagai fasilitator 

dalam menyampaikan materi ajar kurang melibatkan siswa dalam situasi 

optimal untuk belajar, cenderung pembelajaran yang  klasikal. Solusinya 

mengajak siswa terlibat penuh sejak awal, presentasi di depan kelas, dan diskusi 

kelompok. 

Kedua, siswa cenderung kurang mampu menggunakan konsep dalam 

pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan pemahaman siswa terhadap konsep 

matematika yang dipelajari kurang optimal. Akar penyebabnya, guru sebagai 

fasilitator dalam menyampaikan materi kurang membimbing siswa dalam 

menganalisis permasalahan soal cerita matematika. Solusinya adalah diskusi 

berpasangan dan pengajaran tutor sebaya. 

Ketiga, siswa cenderung kurang mampu mengorganisasikan 

ketrampilan berhitung untuk menyelesaikan masalah. Kendala ini 

menunjukkan kelemahan siswa dalam operasi hitung. Guru sebagai fasilitator 

dalam melatih maupun menampilan hasil, jarang meminta siswa untuk saling 

menjelaskan proses perhitungan pemecahan masalah. Solusinya adalah 

mengevaluasi kerja siswa dan presentasi hasil kerja. Dengan demikian, pada 

penelitian ini permasalahan yang perlu diatasi adalah kemampuan siswa dalam 

memahami apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang 

digunakan serta mampu mengorganisasikan keterampilannya untuk 

menyelesaikan masalah matematika khususnya dalam berhitung. 
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Melalui penelitian eksperimen dengan menggunakan strategi Giving 

Questions and Getting Answers dan Multilevel ini, diharapkan kondisi 

kemampuan bernalar, komunikasi dan khususnya pada motivasi belajar siswa 

yang berkaitan dengan kemampuan memahami proses penyelesaian masalah 

matematika meningkat.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah 

dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Kurangnya keberanian guru untuk menggunakan strategi pembelajaran 

yang bervariasi dalam pembelajaran matematika. 

2. Pola pengajaran guru yang otoriter dan bersifat klasikal 

3. Kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

4. Masih rendahnya prestasi belajar matematika siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai judul penelitian, 

maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi  Giving 

Questions and Getting Answers pada kelas eksperimen dan Multilevel 

pada kelas kontrol. Giving Questions and Getting Answers adalah belajar 

aktif dalam bentuk kelompok kecil untuk menumbuhkan daya ingat dan 

keaktifan siswa pada pengulang materi yang telah dipelajari dalam satu 
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kompetensi dasar, satu bab ataupun satu semester. Sedangkan Multilevel 

merupakan belajar dalam kelompok kecil dengan meningkatkan kerja 

sama maksimal melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri untuk 

mencapai kompetensi dasar.  

2. Motivasi belajar berarti keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta 

didik yang dapat menimbulkan, menjamin, dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar yang diharapkan.  Motivasi 

belajar siswa meliputi minat belajar, besar perhatian usaha untuk meraih 

prestasi dan ketekunan dalam belajar matematika. 

3. Prestasi belajar yang diteliti terbatas pada prestasi belajar matematika 

topik pembahasan pertidaksamaan pada siswa kelas X semester 1 MA 

Negeri Wonogiri. 

 

D. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh strategi Giving Questions and Getting Answers 

dan Multilevel terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

pertidaksamaan?  

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar matematika pada pokok bahasan pertidaksamaan? 

3. Apakah terdapat interaksi antara strategi Giving Questions and Getting 

Answers dan Multilevel dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan mendiskripsikan serta melihat 

kebenaran kontribusi proses pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran Giving Questions and Getting Answers dan Multilevel ditinjau 

dari motivasi belajar pada siswa MA Negeri Wonogiri guna meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi Giving Questions and Getting 

Answers dan Multilevel terhadap prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan pertidaksamaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat motivasi terhadap prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan pertidaksamaan. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara strategi Giving Questions and Getting 

Answers dan Multilevel dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis: 

Memberi gambaran tentang pengaruh strategi Giving Questions 

and Getting Answers dan Multilevel terhadap prestasi belajar matematika 

ditinjau dari motivasi belajar siswa pada pokok bahasan pertidaksamaan. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi guru sebagai masukan untuk menyelenggarakan pembelajaran 

yang aktif dan kreatif. 
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b. Bagi siswa proses pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman 

tentang pertidaksamaan serta membantu siswa menciptakan semangat 

kerja sama. 

c. Bagi sekolah penelitian ini memberikan perbaikan dalam strategi 

pembelajaran matematika.  

 


