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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh 

setiap orang. Tujuan dari pendidikan tidak mengarah pada aspek 

pengetahuan saja, tetapi juga mengarah kepada aspek keterampilan. 

Dikarenakan pendidikan yang bermutu tentu dapat memajukan 

kesehjateraan bangsanya karena dapat melahirkan manusia – manusia 

yang memiliki pendidikan yang berkualitas. Berawal dari kesuksesan 

dibidang pendidikan menentukan kemajuan dari suatu bangsa.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan, karena dapat dilihat dari waktu jam 

pelajaran di sekolah lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran 

yang lainnya. Pelajaran matematika dalam pembelajaran di sekolah 

diberikan di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi. Matematika di sekolah masih dianggap sebagai pelajaran 

yang menakutkan bagi siswa di sekolah. Mereka beranggapan bahwa 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, sehingga banyak siswa 

yang kurang termotivasi untuk mempelajari materi matematika dan 

menyelesaikan soal – soal yang diberikan oleh guru.  

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks 

(Dimyati, 2009 : 5). Mengajar yang efektif adalah proses pembelajaran 
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yang mampu memberikan nilai tambah atau informasi baru bagi siswa. 

Dengan proses pembelajaran siswa benar – benar memperoleh tambahan 

informasi baru dari guru. Efisiensi dan efektivitas mengajar ditentukan 

oleh kemampuan guru dalam melaksanakan inovasi dan improvisasi dalam 

pembelajaran (Saekhan Muchith, 2008: 32). Untuk menunjang 

pembelajaran di sekolah agar menjadi lebih efektif, diperlukan pemilihan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diberikan 

kepada siswa. Strategi mengajar yang dipakai oleh guru akan berpengaruh 

pada cara belajar siswa dikelas dimana cara belajar setiap siswa pasti 

berbeda – beda.  

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa selama proses 

pembelajaran. Prestasi belajar matematika siswa di Indonesia masih 

berada di tingkat yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan data dari trends 

in international mathematics and science study (TIMSS), pembelajaran 

matematika di Indonesia berada di peringkat bawah. Rata – rata prestasi 

belajar matematika kelas 8 di Indonesia berdasarkan dari data TIMSS pada 

tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat 38 dari 42 negara. Survei 

yang telah dilakukan oleh PISA ( Program for International Student 

Assesment ) kemampuan siswa siswi di Indonesia menduduki peringkat 64 

dari 65 negara alias kedua dari bawah dengan skor 375. Rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa di Indonesia bisa disebabkan dari dua 

hal, pertama strategi pembelajaran yang diterapkan masih monoton yang 

kedua kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Dari kedua 
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hal tersebut yang menyebabkan prestasi belajar siswa di Indonesia masih 

rendah. Sama halnya dengan hasil UN tahun 2014, nilai rata – rata untuk 

pelajaran matematika menjadi paling rendah dibandingkan dengan mata 

pelajaran yang lain yaitu 6,99 sementara nilai rata – rata mata pelajaran 

lain berkisar hingga 7,00 ke atas. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 3 Kartasura, rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa di sekolah ini tampak salah satunya pada 

materi segiempat. Menurut para siswa materi segiempat cukup sulit untuk 

dipahami, karena permasalahan yang disajikan berbentuk permasalahan 

otentik. Sehingga, diperlukan pemahaman konsep yang baik dalam 

memahami materi yang ada pada materi segiempat. 

Salah satu faktor yang diduga menyebabkan rendahnya prestasi 

belajar matematika pada materi pokok segiemapat adalah penggunaan 

strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum efektif. Strategi 

pembelajaran yang kurang bervariatif seringkali membuat siswa jenuh. 

Menurut Royani (2013:68) proses pembelajaran di kelas masih terfokus 

pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, sehingga ceramah akan 

menjadi pilihan utama dalam menentukan strategi belajar. Selain strategi 

pembelajaran, faktor motivasi belajar siswa dan kemampuan pemecahan 

masalah juga diduga mempengaruhi rendahnya prestasi belajar 

matematika siswa.  

Menurut Sumarji(2009: 131), motivasi sebagai dorongan mental 

yang mengarahkan  ke perilaku manusia termasuk perilaku belajar. 
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Dengan kata lain, apabila seorang siswa tidak memiliki motivasi belajar 

dalam proses pembelajaran maka prestasi belajar matematika yang 

didapatkan tidak akan mencapai maksimal. 

Selain faktor motivasi belajar siswa, kemampuan pemecahan 

masalah juga mempengaruhi prestasi belajar matematika. Menurut 

Sukmawati(2013:158) kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu 

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik pada pembelajaran 

matematika. Pemecahan masalah memungkinkan siswa untuk 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan untuk menyelesaikan soal 

yang diberikan oleh guru. Sehingga, prestasi belajar matematika dapat 

diperoleh secara maksimal. 

Berdasarkan permasalahan – permasalahan tersebut, perlu 

diterapkan strategi pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan 

motivasi belajar siswa sehingga dari penerapan tersebut diharapkan 

prestasi belajar matematika di SMP Negeri 3 Kartasura dapat menjadi 

lebih baik. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan belum inovatif. Strategi 

pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru 

sebagai sumber utama pengetahuan. 
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2. Motivasi belajar siswa yang masih rendah, terlihat dari 

banyaknya siswa yang tidak antusias dalam mengikuti pelajaran 

matematika. 

3. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang masih rendah, 

terlihat dari banyaknya siswa yang tidak mampu menyelesaikan 

soal yang diberikan oleh guru. 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan pada penelitian dibatasi pada prestasi belajar 

matematika siswa pada materi pokok segiempat. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa dibatasi faktor strategi 

pembelajaran yaitu strategi pembelajarn Problem Based Learning dan 

Project Based Learning dan motivasi belajar siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran PBL dan PjBL terhadap 

prestasi belajar matematika siswa ? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika siswa ? 

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika siswa ? 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran PBL dan PjBL 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika siswa. 

3. Untuk menguji interaksi strategi pembelajaran PBL dan PjBL dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk pengembangan pembelajaran 

matematika, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, 

terutama dengan strategi pembelajaran PBL dan PjBL. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa, memperoleh pengalaman belajar secara langsung 

serta hasil penelitian dapat berpengaruh pada kualitas belajar 

siswa. 

b. Bagi Guru, menambah referensi tentang strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan motivasi belajar siswa sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif. 
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c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan pembinaan dalam 

rangka perbaikan strategi pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran matematika. 

 


