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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan menuntut 

perkembangan dunia pendidikan pula. Melalui pendidikan seseorang akan 

mendapatkan berbagai macam ilmu baik ilmu pengetahuan maupun ilmu 

teknologi. Tanpa sebuah pendidikan seseorang tidak akan pernah tahu tentang 

perkembangan dunia luar bahkan tidak bisa bersaing di dunia luar. Oleh 

karena itu, pendidikan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan masyarakat 

berkualitas terutama didalam mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

menjadi subyek  yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang 

tangguh, kreatif, mandiri dan profesional dalam bidangnya masing-masing. 

Hal tersebut diperlukan terutama dalam rangka menyongsong datangnya era 

global dan pasar bebas dimana manusia dihadapkan pada perubahan-

perubahan yang tidak menentu.  

Matematika merupkan sarana berfikir ilmiah untuk menuju 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini terus 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Matematika mempunyai 

peranan yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya jam mata pelajaran matematika dibandingkan mata pelajaran lain, 

serta matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menentukan 
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kelulusan siswa dalam ujian akhir nasional (UAN) sehingga pelajaran 

matematika dalam pelaksanaan pendidikan diberikan kepada semua jenjang 

pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

Kenyataan menunjukkan bahwa mutu dan relevansi pendidikan 

matematika di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut 

dikarenakan matematika oleh sebagian besar siswa masih dianggap sebagai 

momok, ilmu yang kering, penuh dengan lambang-lambang, rumus-rumus 

yang sulit dan sangat membingungkan. Terkait terhadap anggapan berlebihan 

mengenai matematika, ditemukan beberapa penyebab fobia matematika antara 

lain adalah mencakup penekanan berlebihan pada penghafalan semata, 

penekanan pada kecepatan berhitung, pengajaran otoriter, kurangnya variasi 

dalam proses belajar-mengajar matematika dan penekanan berlebihan terhadap 

prestasi individu (Masykur, 2008 : 74). 

Pada umumnya kondisi belajar mengajar yang diciptakan guru didalam 

kelas hanya memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Guru mengajarkan matematika dengan 

menerangkan konsep dan operasi matematika, memberi contoh mengerjakan 

soal, serta meminta siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal 

yang sudah diterangkan guru, sehinga proses belajar mengajar cenderung 

membosankan dan menjadikan siswa malas untuk belajar. 

Kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajarnya, di mana jika minat 

belajar siswa baik  maka hasil yang diperoleh pun akan baik pula. Hasil 
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belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar 

diwujudkan dalam bentuk angka yang disebut nilai. Bila minat belajar yang 

dimiliki siswa sangat baik maka akan diperoleh nilai yang optimal. 

Untuk menumbuhkan minat siswa terhadap matematika, maka 

pembelajaran matematika di sekolah dalam penyajiannya harus diupayakan 

dengan cara yang lebih menarik bagi siswa. Apalagi matematika sebenarnya 

menarik untuk dipelajari, akan tetapi hal tersebut jarang sekali dihadirkan 

dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa hanya mengenal matematika 

sebagai pelajaran yang penuh dengan angka, rumus dan banyak simbol yang 

membingungkan.  

Pembelajaran matematika di sekolah tidak dapat dipisahkan dengan 

strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Para guru hendaknya terus 

berusaha menyusun dan menerapkan berbagai strategi yang bervariasi dalam 

pengajaran agar siswa tertarik dan bersemangat sehingga dapat meningkatkan 

minat siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. Sekarang ini mulai 

berkembang strategi pembelajaran matematika yang dimaksudkan untuk lebih 

memberikan kesempatan yang luas kepada siswa agar siswa lebih aktif dan 

antusias dalam belajar di kelas. 

Dalam proses pengamatan pembelajaran matematika yang telah 

dilakukan peneliti di kelas VIII F SMP Al Islam 1 Surakarta dengan jumlah 

siswa sebanyak 39 siswa. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

menemukan keragaman masalah yang berhubungan dengan minat belajar 

siswa seperti kurangnya kesiapan siswa dalam mempersiapan sumber buku 
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pelajaran, banyak perhatian siswa yang tidak fokus pada proses pembelajaran, 

kurangnya keberanian siswa dalam mengungkapkan ide atau gagasan,  

kurangnya siswa yang mampu menyimpulkan hasil pembelajaran, minat siswa 

untuk  mengerjakan PR masih kurang. Padahal minat belajar siswa merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. 

Berkaitan dengan hasil observasi di atas seorang guru harus 

mempunyai inisiatif dan kreatifitas menerapkan strategi pembelajaran agar 

dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Salah satu strategi pembelajaran 

untuk mengantisipasi kendala-kendala di atas salah satunya adalah strategi 

pembelajaran Question Student Have. Strategi pembelajaran Question Student 

Have digunakan untuk membantu mempelajari keinginan dan harapan siswa, 

cara ini menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi melalui 

tulisan dari pada percakapan. Sehingga siswa dapat terlibat secara langsung 

dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka tugas guru bukanlah 

memberikan pengetahuan, melainkan menyiapkan situasi yang dapat 

memotivasi siswa untuk bertanya, mengadakan eksperimen serta menemukan 

fakta dan konsep sendiri sehingga mampu meningkatkan minat siswa dalam 

belajar. Berpijak pada hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang upaya meningkatkan minat dalam pembelajaran matematika melalui 

strategi pembelajaran Question Student Have pada pokok bahasan lingkaran di 

kelas VIII SMP. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, 

disini penulis jelaskan tentang masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pembelajaran matematika akan berhasil selain ditentukan oleh guru, juga 

akan ditentukan oleh minat belajar siswa. 

2. Rendahnya minat belajar siswa selama proses pembelajaran matematika 

yang ditunjukkan dengan kurangnya kesiapan siswa dalam mempersiapan 

sumber buku pelajaran, banyak perhatian siswa yang tidak fokus pada 

proses pembelajaran, kurangnya keberanian siswa dalam mengungkapkan 

ide atau gagasan,  siswa yang mampu menyimpulkan hasil pembelajaran 

belum kelihatan, minat siswa untuk  mengerjakan PR masih kurang. 

3. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi luasnya masalah yang diteliti dan kesalahpahaman 

maksud, serta demi keefektifan dan keefisiensian penelitian ini, maka peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Minat belajar siswa pada bidang studi matematika dikhususkan pada 

Kesiapan siswa dalam mempersiapan sumber buku pelajaran matematika, 

keberanian siswa mengungkapkan idea tau gagasan, perhatian siswa pada 

saat proses pembelajaran dan tidak melamun, kemampuan siswa 
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2. Meningkatkan minat belajar siswa menggunakan strategi pembelajaran 

Question Student Have. 

3. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas VIII F SMP Al Islam 1 

Surakarta pada pokok bahasan Lingkaran. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini  dapat dirumuskan sebagai berikut: Adakah 

peningkatan minat dalam pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran Question Student Have pada pokok bahasan lingkaran?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian pasti memiliki suatu tujuan yang merupakan 

salah satu alat kontrol untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk, sehingga 

penelitian dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Secara umum penelitian ini 

mengkaji dan mendeskripsikan tentang peningkatan minat dalam 

pembelajaran matematika di SMP AL Islam 1 Surakarta. 

Secara khusus penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang 

peningkatan minat dalam pembelajaran matematika siswa kelas VIII dengan 

penerapan strategi pembelajaran Question Student Have. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan tentang 

penerapan strategi pembelajaran Question Student Have untuk 

meningkatkan minat dalam pembelajaran matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Sebagai masukan untuk dapat memanfaatkan strategi 

pembelajaran aktif Question Student Have sehingga minat siswa dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkat. 

b. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan minat dalam pembelajaran matematika dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki dalam diri masing-masing. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika pada khususnya, dan pelajaran lain pada umumnya, serta 

sebagai informasi bagi semua tenaga pengajar mengenai strategi 

pembelajaran Question Student Have.  

d. Bagi perpustakaan 

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya. 

 


