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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran banyak sekali permasalahan-permasalahan 

yang muncul selama proses pembelajaran. Permasalahan tersebut bisa berasal 

dari siswa atau guru. Salah satu permasalahan yang berasal dari guru adalah 

guru yang kurang berkompeten akan mengakibatkan hasil pembelajaran 

kurang maksimal, sedangkan permasalahan yang berasal dari siswa salah 

satunya adalah rendahnya minat belajar matematika. Minat belajar 

matematika adalah suatu rasa lebih suka tanpa ada yang menyuruh terhadap 

pembelajaran matematika. Rendahnya minat belajar matematika akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu minat belajar matematika 

perlu ditingkatkan demi mencapai hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta, ternyata masih banyak siswa kelas VIIA yang minat belajarnya 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang senang mengikuti pelajaran 

21,21%, siswa yang memperhatikan saat proses pembelajaran 24,24%, dan 

banyaknya siswa yang bertanya 18,18%. Hasil belajar siswa kelas VIIA SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta setelah dilakukan observasi ternyata juga sangat 

rendah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai siswa di atas kriteria ketuntasan 

minimum (KKM ≥ 70) 27,27%.  
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Minat belajar matematika sangat bervariatif, siswa yang minat 

belajarnya tinggi dalam pembelajaran matematika akan berdampak baik 

terhadap hasil belajar matematika. Sedangkan siswa yang minat belajarnya 

rendah dalam pembelajaran matematika akan merasa bosan bahkan enggan 

mengikuti pelajaran sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar 

matematika.  

Rendahnya minat belajar matematika bisa disebabkan karena guru tidak 

melakukan inovasi dalam pembelajaran. Guru hanya melakukan pengajaran 

secara konvensional, sehingga siswa merasa bosan dan tidak bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran matematika. Selain itu cara penyampaian 

materi ajar yang kurang jelas juga sangat berpengaruh terhadap minat belajar 

matematika. Cara penyampaian materi yang kurang jelas mengakibatkan 

siswa mengalami kesulitan memahami materi yang di ajarkan sehingga hasil 

belajar tidak akan tercapai dengan maksimal. 

Banyak sekali penelitian tentang minat dan hasil belajar matematika, 

namun belum ada jawaban yang memuaskan. Sedangkan penelitian tentang 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika belum banyak 

dilakukan. hal tersebut dikarenakan   pendekatan saintifik merupakan 

pendekatan yang baru serta menjadi ciri khas dari kurikulum 2013. 

Pendekatan saintifik/ilmiah dalam proses pembelajaran bukan hal yang aneh 

tetapi itulah yang seharusnya terjadi dalam proses pembelajaran karena 

sesungguhnya pembelajaran itu sendiri merupakan proses ilmiah. 
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Dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik ini 

mencakup tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Sehingga 

hasil belajar diharapkan dapat melahirkan peserta didi yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui pengetahuan sikap, ketrampilan dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring. 

Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan 

saintifik/ilmiah, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan dan ketrampilan, juga mendorong siswa untuk 

melakuakan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena 

atau kejadian. Artinya dalam proses pembelajaran, siswa dibelajarkan dan 

dibiasakan untuk menemukan kebenaran ilmiah. 

Dalam penerapan pendekatan saintifik ini digunakan metode yaitu 

Project Based Learning. Project Based Learning merupakan metode 

pembelajaran yang memperhatikan pemahaman. Peserta didik melakukan 

eksplorasi, penilaian, interpretasi dan mensintesis informasi melalui cara yang 

bermakna.  

Dari akar permasalahan di atas rendahnya minat belajar matematika 

dapat diatasi dengan penerapan pendekatan saintifik melalui metode Project 

Based Learning, karena penerapan pendekatan saintifik melalui metode 

Project Based Learning merupakan pendekatan ilmiah yang mendorong 

siswa untuk melakukan penyelidikan tentang suatu fenomena atau kejadian 

sehingga bukannya siswa diajak beropini tetapi siswa diajarkan untuk mampu 
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berpikir logis, runtut dan sistematis dengan menggunakan kapasitas berpikir 

tingkat tinggi. Oleh karena itu dengan penerapan pendekatan saintifik melalui 

metode Project Based Learning diharapkan dapat meningkatkan minat dan 

hasil belajar matematika. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah minat belajar matematika siswa kelas VII A semester gasal SMP 

Muhammadiyah 5 Surkarta tahun 2013/2014 dapat meningkat setelah 

dilakukan pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik melalui 

metode Project Based Learning? 

2. Apakah hasil belajar matematika siswa kelas VII A semester gasal SMP 

Muhammadiyah 5 Surkarta tahun 2013/2014 dapat meningkat setelah 

dilakukan pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik melalui 

metode Project Based Learning? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

a. Untuk meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas VII 

semester gasal SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 2013/2014. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII 

semester gasal SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 2013/2014. 
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2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk meningkatkan minat belajar matematika dengan penerapan 

pendekatan saintifik melalui metode Project Based Learning pada 

siswa kelas VII A semester gasal SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

tahun 2013/2014. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan penerapan 

pendekatan saintifik melalui metode Project Based Learning pada 

siswa kelas VII A semester gasal SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

tahun 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis: 

a. Menemukan pengetahuan baru tentang peningkatan minat belajar 

matematika dengan penerapan pendekatan saintifik melalui metode 

Project Based Learning. 

b. Menemukan pengetahuan baru tentang peningkatan hasil belajar 

matematika dengan penerapan pendekatan saintifik melalui metode 

Project Based Learning. 

c. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai minat belajar 

matematika 

d. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai hasil belajar 

matematika. 
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2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Siswa: 

1) Untuk memperbaiki minat belajar matematika 

2) Untuk memperbaiki hasil belajar matematika 

b. Bagi Guru: 

1) Untuk memperbaiki layanan pembelajaran 

2) Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan pendekatan 

saintifik melalui metode Project Based Learning dalam proses 

pembelajaran 

c. Bagi Sekolah: 

1) Untuk memperbaiki kualitas layanan pembinaan yang 

berkelanjutan untuk menuju profesionalisme guru 

2) Sebagai usaha dalam meningkatkan minat dan hasil belajar 

matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




