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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

kemajuan dan perkembangan suatu bangsa. Karena melalui pendidikan suatu 

bangsa dapat memperoleh tambahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dan saat ini masyarakat semakin menyadari arti penting pendidikan, 

serta menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok.  

Pendidikan di Indonesia dalam segi kualitas masih rendah jika 

dibandingkan dengan negara lain. Data yang dilaporkan The World Economic 

Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya 

menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei dunia. Bahkan menurut 

data yang didapat dari Education For All (EFA) Global Monitoring Report 

(2011) yang dikeluarkan oleh UNESCO diluncurkan di New York indeks 

pembangunan pendidikan atau Education Development Index (EDI) berdasarkan 

data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 

dari 127 Negara. (Education For All Global Monitoring Report, The Hidden 

Crisis: Armed conflict and education www.unesco.org) 

Berdasarkan laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, 

Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam indeks pembangunan 

Manusia (IPM) dengan angka 0,629. Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari 

dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura 

(peringkat 18), sedangkan IPM untuk kawasan Asia Pasifik adalah 0,683. 

Berdasarkan beberapa laporan hasil survei tersebut, diperlukan 

perubahan pola pikir sebagai landasan pelaksanaan kurikulum untuk 

meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Saat ini proses belajar mengajar 

di sekolah masih terpusat pada guru (teacher centered), siswa cenderung sebatas 

menerima (reception learning), dan kurang diikut sertakan secara langsung. 

Proses belajar mengajar seperti ini cenderung membuat siswa bosan dan 

mengantuk dalam mengikuti pelajaran. Terutama dalam pelajaran matematika 
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yang identik dengan berhitung, dan membutuhkan kosentrasi lebih, serta 

menuntut begitu banyak pencapaian konsep sehingga terkesan sangat sulit, tidak 

menarik, dan membosankan. 

Pelajaran matematika di Indonesia pada umumnya diberikan kepada 

siswa di setiap jenjang pendidikan formal, serta memiliki jam pelajaran yang 

lebih banyak dibandingkan mata pelajaran lain. Namun pada kenyaataan rata-

rata matematika di Indonesia masih rendah jika dibanding negara lain. Hasil 

survei yang dilakukan oleh Programme for International Student Assesment 

(PISA) pada tahun 2012, menempatkan Indonesia pada urutan ke-64 dari 65 

negara pseserta dengan nilai rata-rata 375 (OECD, 2013). Hasil survei PISA 

yang rendah tersebut menunjukkan bahwa siswa Indonesia lemah dalam 

menyelesaikan soal-soal pada PISA yang lebih banyak mengukur kemampuan 

menalar,  pemecahan masalah, berargumentasi, dan berkomunikasi (Wardhani 

dan Rumiati, 2011:51).  

Pembelajaran matematika selama ini cenderung dikembangkan melalui 

strategi pembelajaran ceramah. Pembelajaran seperti ini perlu ditinjau kembali, 

karena hanya memposisikan siswa sebagai pendengar dan kurang 

mengembangkan potensi diri siswa. Dalam proses belajar mengajar di kelas 

masih banyak guru yang  hanya memanfaatkan whiteboard dan buku paket saja. 

Karena tidak semua sekolahan memiliki fasilitas penunjang pembelajaran seperti 

LCD dan komputer yang dapat dimanfaatkan untuk menarik minat siswa dalam 

belajar. Ketika minat siswa sudah tidak ada, berdampak pula pada prestasi 

belajar mereka yang rendah. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan minat 

siswa harus dilakukan dengan berbagai cara.  

Berdasarkan kurikulum baru yang diterapkan di Indonesia sekarang 

(kurikulum 2013) lebih memprioritaskan pembelajaran berdasarkan masalah 

dengan berbagai macam strategi pembelajaran. Pada kurikulum ini, siswa 

dituntut belajar secara aktif dalam bekerja kelompok dan bertanya karena proses 

pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru. Strategi pembelajaran yang 

bervariasi dapat dijadikan alternatif guru dalam menarik minat siswa untuk lebih 

aktif dalam belajar. Dengan adanya srategi pembelajaran yang bervariasi 
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diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Alternatif strategi pembelajaran yang dapat digunakan yaitu melalui 

strategi PjBL. Menurut Ngalimun ( 2014:195) pembelajaran berbasis proyek 

atau PjBL bisa menjadi revolusioner di dalam isu pembaharuan pembelajaran. 

Proyek dapat mengubah hakikat hubungan antara guru dan siswa. Proyek dapat 

mereduksi kompetensi di dalam kelas dan mengarahkan siswa lebih kolaboratif 

daripada kerja sendiri-sendiri. 

Selain strategi PjBL ada Discovery Learning. Menurut Muhammad 

Takdir (2012:33) Discovery Learning atau pembelajaran penemuan  adalah salah 

satu metode yang memungkinkan para anak didik terlibat langsung dalam 

kegiatan belajar-mengajar, sehingga mampu menggunakan mentalnya untuk 

menemukan suatu konsep atau teori yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menerapkan strategi PjBL dan 

Discovery Learning di sekolah menengah pertama. Peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh penerapan strategi PjBL terhadap prestasi belajar siswa 

ditinjau dari tingkat minat belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah variasi guru dalam proses belajar mengajar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang ada dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Siswa belum dilibatkan secara langsung dalam proses belajar mengajar. 

2. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

Matematika dalam menyampaikan materi ajar yang berpengaruh terhadap 

rendahnya prestasi belajar siswa. 

3. Siswa beranggapan bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit 

dan membosankan, sehingga dari awal tidak ada minat siswa untuk belajar 

matematika. 

4. Siswa pasif dalam proses belajar mengajar. 

C. Pembatasan Masalah 
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Untuk mengefektifkan proses penelitian, peneliti memberikan batasan 

pengkajian sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan strategi PjBL untuk 

kelas eksperimen dan strategi Discovery Learning untuk kelas kontrol. 

2. Minat belajar siswa dibatasi pada perasaan senang, konsentrasi, kesadaran, 

dan kemauan dalam mata pelajaran matematika. 

3. Prestasi belajar siswa dibatasi dalam ulangan harian yang akan dilakukan 

pada akhir penelitian. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan yang muncul 

adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran PjBL dan 

Discovery Learning terhadap prestasi belajar siswa? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan minat terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran dan minat terhadap prestasi 

belajar siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan pokok di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran PjBL 

dan Discovery Learning terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang  minat terhadap prestasi belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara strategi dan minat terhadap prestasi belajar 

siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Dari hasil penilitian ini diharapkan memberi sumbangan kepada 

pembelajaran matematika terutama pada peningkatan hasil belajar dalam 

mengikuti pelajaran matematika melalui strategi pembelajaran dengan PjBL 

dan Discovery Learning, yang dalam pembelajaran matematika dianggap 

penting dan peranannya yang cukup besar dalam hal meningkatkan hasil belajar 
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dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, guru dapat menerapkannya 

pada pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memberikan masukan bagi siswa bahwa dengan melalui 

pembelajaran dengan strategi PjBL dan Discovery Learning diharapkan 

menumbuhkan sikap saling bekerja sama dalam pemecahan masalah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan sekaligus 

panduan praktis dalam reformasi pembelajaran menuju pembelajaran 

inovatif sehingga kompetensi guru meningkat dan berujung pada 

peningkatan prestasi belajar siswa khususnya bidang studi matematika. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi dan masukan 

dalam menggunakan strategi pembelajaran yang tepat yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 




