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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan mempunyai peran yang paling dominan bagi manusia, oleh 

sebab itu pendidikan harus mendapatkan perhatian dan prioritas yang tinggi 

oleh pemerintah, pengelola pendidikan maupun masyarakat umumnya. 

Pendidikan  tercipta dalam situasi non formal ataupun formal, pendidikan yang 

terbangun dari non formal terbangun di lingkungan masyarakat melalui 

hubungan individu untuk kepentingan sosial, dan pendidikan formal tercipta di 

lingkungan sekolah melalui proses pembelajaran di kelas yang melibatkan 

interaksi guru dan siswa. Suatu pendidikan tidak hanya mementingkan sebuah 

hasil akhirnya saja, namun yang terpenting adalah prosesnya, dimana dengan 

proses tersebut siswa dapat memahami dan mengerti maksud dari 

pembelajaran. 

Pendidikan dilihat dari definisi merupakan interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik yang dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat (lingkungan sosial budaya). Di dalam interaksi tersebut ada tujuan 

yang hendak dicapai yaitu berkembangnya potensi peserta didik baik yang  

bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Rubino, 2009 : 1) 

Pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran guru dalam proses 

pembelajaran. Guru dituntut mampu menciptakan situasi pembelajaran yang 

aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses kegiatan 
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pembelajaran. Matematika menjadi sangat penting seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, 

sebagai salah satu ilmu dasar yang memiliki nilai esensial yang dapat 

diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Matematika merupakan ilmu 

yang  mempelajari sebuah kepastian yang menegaskan struktur abstrak, 

menggunakan logika simbolik, notasi matematika yang di akan di artikan 

dalam bahasa matematika.  

Kebanyakan siswa di sekolah tidak menyukai pelajaran matematika.  

Bermacam-macam alasan yang menyebabkan siswa tidak menyukai 

matematika. Siswa  menganggap matematika adalah pelajaran yang paling sulit 

dan tidak mudah dipahami karena di dalamnya terdapat banyak hal yang perlu 

di pecahkan, dari rumus hingga menghafal atau mengartikan dalam bahasa 

matematikanya, sebenarnya bukan hanya karena mereka malas belajar atau 

tidak memperhatikan saat pendidik menerangkan, tetapi bisa jadi karena materi 

yang disampaikan pendidik kurang menarik bagi mereka atau strategi 

pembelajarang guru yang kurang tepat dan monoton  yang membuat mereka 

merasa bosan.  

SMA  Muhammadiyah 2 Gemolong juga tidak terlepas dari 

permasalahan mengenai proses pembelajaran matematika. Kelas XI SMA 

Muhammadiyah 2 Gemolong  terdiri dari empat kelas, dua kelas IPA dan dua 

kelas IPS. Hasil pengamatan peneliti di kelas XI IPA 1 saat berlangsungnya 

pembelajaran matematika adalah motivasi belajar matematika yang masih 

rendah. Rendahnya motivasi belajar siswa dapat ditunjukkan dari indikator: 1) 
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motivasi siswa dalam bertanya hanya sebesar  (13,333%), 2) motivasi 

mengerjakan soal-soal latihan hanya sebesar (20%),dan 3) motivasi siswa 

dalam berdiskusi hanya sebesar (13,333%). Selain rendahnya motivasi belajar 

siswa, terdapat masalah lain yaitu rendahnya hasil belajar siswa, rendahnya 

hasil belajar siswa dapat dilihat dari siswa yang memenuhi KKM hanya 

sebesar (53,333%), sehingga dilihat dari hasil tersebut prestasi belajar siswa  

setiap ulangan harian hanya beberapa yang mampu mencapai KKM. 

Rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa salah satunya 

identifikasikan model pembelajaran yang dilakukan guru yang  bersifat 

konvensional. Siswa lebih bersikap pasif selalu menunggu instruksi dari guru 

untuk mendengarkan dan mencatat saja, sedangkan pembelajaran akan kurang 

maksimal jika hanya instruksi yang dilakukan, sehingga perlu sebuah model 

pembelajaran yang menumbuhkan sikap aktif siswa, terutama dari segi 

motivasi dan hasil belajar siswa 

Model pembelajaran sangat penting bagi siswa, karena minat dan 

perhatian dapat meningkatkan interaksi siswa dengan guru. Siswa merasa 

tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Materi yang diajarkan pun 

harus disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa agar 

siswa dapat dengan mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan guru untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan di atas. ARIAS (assurance, relevance, 

interest, assessment, dan satisfaction) adalah salah satu dari beberapa model 



4 

 

pembelajaran. ARIAS merupakan satu kesatuan dari lima komponen teori-

teori belajar Wijaya (2008) dalam wordpress.com yaitu assurance (percaya 

diri), relevance (relevansi), interest (minat atau perhatian), assessment 

(evaluasi), dan satisfaction (kepuasan). Dengan diterapkannya model 

pembelajaran ARIAS ini, siswa akan lebih percaya diri dalam mengikuti 

pembelajaran. Materi yang disampaikan pun mudah untuk dipahami dan 

diterapkan karena  dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang tak jauh 

dari sekitar mereka. Minat atau perhatian siswa pun dapat ditingkatkan 

dengan diterapkannya model ini dalam pembelajaran karena pembelajaran 

menjadi lebih menarik. Selain itu siswa juga dapat melakukan evaluasi 

terhadap apa yang sudah mereka pelajari selama proses pembelajaran. 

Di samping itu upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran dilakukan 

dengan mengaplikasikan model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

termotivasi. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran serta 

seluruh siswa yaitu PBI (Problem Based Instruction). suatu model 

pembelajaran berdasarkan pada masalah yang ada. Dalam hal ini siswa dituntut 

untuk belajar melalui permasalahan yang diberikan oleh guru.  

Menurut Dewey (dalam Sudjana 2001:19) belajar berdasarkan masalah 

adalah interaksi antara stimulus dengan respons, merupakan hubungan antara 

dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada siswa 

berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi 

menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat 

diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik.  
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Menurut Arends (1997), pengajaran berdasarkan masalah merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang 

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berfikir tingkat lebih, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

Dari latar belakang dan penjelasan tersebut, peneliti mencoba ingin 

merupakan model pembelajaran ARIAS terintegrasi pada pembelajaran  

Problem Based Instruction untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. Judul penelitian yang akan dilaksanakan adalah “ Penerapan Model 

Pembelajaran ARIAS Terintegtasi pada Pembelajaran Problem Based 

Instruction untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

Apakah penerapan model pembelajaran ARIAS  terintegrasi pada 

pembelajaran Problem Based Instruction dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar matematika pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 

Gemolong? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 

pentingkatan kualitas pembelajaran matematika di SMA 

Muhammadiyah 2 Gemolong. 
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2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan 

tentang: 

Peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas XI 

SMA Muhammadiyah 2 Gemolong dengan penerapan model 

pembelajaran ARIAS terintegrasi pada pembelajaran Problem Based 

Instruction di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

keilmuan tentang: 

Penerapan model pembelajaran ARIAS terintegrasi pada 

pembelajaran Problem Based Instruction untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

pembelajaran di dalam kelas, serta untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika. 

b. Bagi Guru, agar dapat lebih memperbaiki pembelajaran siswa 

SMA dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS 

terintegrasi pada pembelajaran Problem Based Instruction. 
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c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam 

rangka perbaikan model pembelajaran matematika dan 

peningkatan kualitas tenaga pengajar maupun peserta didik. 

d. Bagi Penulis, dapat  mendapatkan pengalaman dalam penerapan 

model pembelajaran ARIAS terintegrasi pada pembelajaran 

Problem Based Instruction dan mengetahui kelebihan serta 

kekurangan dari pembelajaran ini. 

 


