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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Minat belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

proses pembelajaran, karena tanpa adanya minat, siswa biasanya akan susah 

untuk diajak belajar dan kemudian akan sulit menguasai materi yang 

diajarkan oleh guru. Padahal, untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan 

harus ada minat yang tinggi dari dalam diri siswa terhadap materi pelajaran 

yang akan disampaikan oleh guru. Jika materi yang disampaikan oleh guru 

tidak sesuai dengan minat siswa, maka mereka akan merasa materi yang 

disampaikan oleh guru tidak dapat menarik perhatiannnya sehingga biasanya 

mereka menjadi kurang memperhatikan pelajaran, malas belajar dan malas 

untuk mengerjakan tugas. Siswa yang memiliki minat yang tinggi akan 

selalu berusaha sebaik – baiknya untuk mencapai hasil belajar yang optimal, 

sedangkan siswa yang kurang berminat akan merasa malas untuk mengikuti 

proses pembelajaran sehingga tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. 

Suatu proses pembelajaran itu dapat diukur dari hasil belajar siswa. 

Hasil belajar merupakan nilai yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran atau bisa juga diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada 

seseorang misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak 

mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar siswa biasanya diperoleh dalam 
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bentuk angka ataupun huruf. Hasil belajar dapat dikatakan berhasil jika 

siswa dapat memperoleh nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Dengan hasil belajar tersebut guru dapat menentukan tingkat kemampuan 

siswa.  

Berdasarkan pengamatan awal, minat dan hasil belajar siswa di SMK 

Muhammadiyah 4 Sragen kelas X Farmasi 2 masih sangat rendah. Adapun 

indikator – indikator  minat siswa yaitu: (1) Mengerjakan pekerjaan rumah 

(PR) sebanyak 9 siswa (27,28%), (2) Kemauan siswa mengeluarkan ide / 

pendapat sebanyak 3 siswa (9,09%). Hasil belajar siswa juga masih sangat 

rendah, terbukti dengan hanya terdapat 9 siswa (27,28%) yang mencapai 

KKM (≥70).  

Salah satu faktor yang menyebabkan minat dan hasil belajar siswa di 

kelas X SMK Muhammadiyah 4 Sragen tersebut rendah adalah pemilihan 

metode pembelajaran yang kurang tepat. Dalam proses pembelajaran masih 

banyak guru matematika di SMK Muhammadiyah 4 Sragen  yang hanya 

menggunakan metode ceramah saja dalam menyampaikan materi kepada 

anak didiknya, sehingga siswa cenderung pasif dalam menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. Penggunaan metode yang kurang bervariasi ini 

cenderung membuat siswa merasa bosan dan kurang memperhatikan 

pelajaran. Hal itu menyebabkan banyak siswa yang berbicara sendiri, 

melamun dan bahkan tidur saat jam pelajaran. 
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Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pemilihan metode yang 

tepat. Dalam pemilihan metode seorang guru tidak hanya asal memilih 

metode, tetapi seorang guru juga harus benar-benar tahu metode apa yang 

tepat untuk digunakan pada saat proses pembelajaran. Guru harus benar-

benar dapat memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

kepada siswa karena pemilihan metode yang tepat dapat berpengaruh 

terhadap minat dan hasil belajar siswa. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa di dalam kelas 

adalah metode  Learning Tournament. 

Menurut Mel Silberman (2007: 151) strategi Learning Tournament   

termasuk dalam belajar dengan cara bekerja sama (Collaborative Learning) 

yaitu salah satu cara terbaik untuk mengembangkan belajar yang aktif 

dengan cara memberikan tugas belajar yang diselesaikan dengan kelompok 

kecil peserta didik. Metode ini sangat tepat untuk diterapkan karena metode 

ini sangat menarik sehingga siswa akan merasa gembira dalam mengikuti 

pelajaran, suasana di kelas menjadi lebih menyenangkan dan semua siswa 

bisa menjadi lebih aktif dibandingkan sebelum menggunakan metode 

Learning Tournament. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan strategi 

Learning Tournament. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika melalui strategi Learning 

Tournament pada kelas X SMK Muhammadiyah 4 Sragen. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan minat belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan strategi Learning Tournament di kelas X Farmasi 2 SMK 

Muhammadiyah 4 Sragen? 

2.  Adakah peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan  strategi Learning Tournament di kelas X Farmasi 2 SMK 

Muhammadiyah 4 Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika dengan strategi 

Learning Tournament untuk siswa kelas X Farmasi 2 SMK 

Muhammadiyah 4 Sragen Tahun 2012/2013 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pelajaran matematika utamanya pada 
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peningkatan minat dan hasil belajar matematika dengan strategi Learning 

Tournament. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada strategi pembelajaran di sekolah, serta dapat 

mengoptimalkan minat dan hasil belajar siswa. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan minat belajar matematika dalam pembelajaran. 

2) Meningkatkan hasil belajar matematika dalam proses 

pembelajaran. 

 

b. Manfaat bagi guru 

1) Sebagai bahan untuk menambah variasi dalam penyampaian 

materi. 

2) Sebagai masukan informasi bagi guru SMK untuk menerapkan 

strategi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan minat  

dan hasil belajar siswa. 

3) Sebagai pertimbangan bagi guru matematika SMK mengenai 

penggunaan metode pembelajaran Learning Tournamen. 
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c. Manfaat bagi sekolah 

Sebagai masukan informasi bagi sekolah untuk menerapkan 

strategi pembelajaran Learning Tournament  untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar matematika. 


