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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Salah satu tujuan Negara adalah seperti yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia ke empat yaitu “… 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. 

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tolak ukur dari 

mutu pendidikan adalah dapat diketahui dari prestasi belajar yang dicapai 

siswa. 

Dalam dunia pendidikan pada saat ini sangat banyak ditemukan berbagai 

permasalahan yang cukup komplek. Masalah tersebut biasa dialami oleh 

peserta didik maupun bagi pendidik sendiri. Dalam situasi tertentu kadang-

kadang individu dihadapkan pada kesulitan yang bersumber dari dalam 

dirinya. Masalah-masalah ini timbul karena individu merasa kurang berhasil 

menghadapi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang ada dalam dirinya. 

Misalnya konflik yang berlarut -larut, gejala -gejala frustasi atau neorusa yang 

merupakan salah satu sumber timbulnya masalah pribadi. Masalah ini banyak 

dialami oleh para remaja pada waktu menjelang masa adolansi yang ditandai 

dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat baik fisik maupun mental 

(Prayitno, 1999:60). 

Suatu hal yang sangat ironis dimana matematika merupakan mata 

pelajaran yang penting dalam mendukung perkembangan dan kemajuan Iptek 
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tersebut, ternyata justru menjadi pelajaran yang tidak digemari/ diminati oleh 

sebagian besar siswa. Kecilnya motivasi belajar siswa terhadap matematika 

dikarenakan kurangnya pengertian tentang hakekat dan fungsi matematika itu 

sendiri. 

Pelajaran matematika bagi sebagian besar siswa adalah mata pelajaran 

yang sulit, hal ini tampak dari rendahnya prestasi belajar. Menurut Zulkardi 

(2003), yaitu : 

“Rendahnya prestasi belajar dan pandangan negatif siswa 
terhadap pe lajaran matematika tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, 
diantaranya adalah kurikulum yang padat, materi yang terlalu banyak, 
media belajar yang kurang efektif, metode pengajaran yang tradisional 
dan tidak interaktif, serta sistem evaluasi yang buruk.” 
 
Ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para guru 

matematika. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki penyebab-

penyebabnya. Rendahnya motivasi belajar matematika karena adanya berbagai 

cap negatif telah melekat dibenak siswa berkenaan dengan pelajaran 

matematika, yang bisa jadi itu semua dimunculkan justru dari gurunya baik 

secara langsung maupun tidak langsung disadari atau tidak.  

Faktor lain yang menyebabkan kecilnya motivasi siswa terhadap 

pelajaran matematika adalah metode maupun pendekatan pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Metode konvensional meskipun banyak kelemahannya, 

namun masih banyak guru yang menerapkan metode ini. Untuk mewujudkan 

suatu pembelajaran yang efektif sangat dipengaruhi oleh kreatifitas guru 

dalam menentukan metode maupun pendekatan pengajaran yang sesuai. 

“Paradigma lama dalam dunia pendidikan berkaitan dengan 
proses belajar mengajar bersumber pada teori tabula rasa John Locke 
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yang mengungkapkan bahwa pikiran seorang anak bagaikan kertas 
kosong yang putih bersih yang siap menunggu tulisan-tulisan dari 
gurunya (Anita Lie, 2004 : 2).” 
 
Atau dengan kata lain otak seorang anak itu bagaikan botol kosong 

yang siap disi dengan segala ilmu pengetahuan. Bersumber dari teori ini, 

banyak guru yang melaksanakan kegiatan be lajar mengajar sebagai berikut : 

1.  Memindahkan Pengetahuan dari Buku ke Siswa 

Tugas seorang guru adalah pemberi sedangkan siswa adalah 

penerima yang pasif. Paradigma ini berarti pula bahwa jika seseorang 

mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam suatu bidang, maka ia pasti 

akan dapat mengajar. Jadi ia tidak perlu tahu mengenai proses belajar 

mengajar, metode ataupun pendekatan yang tepat. Ia hanya perlu 

menuangkan apa yang diketahuinya kepada siswa. Mereka mengajar 

dengan metode ceramah yang cenderung membosankan sedangkan siswa 

hanya duduk, diam, mendengar, mencatat dan menghafal setiap yang 

disampaikan oleh guru. 

2.  Mengotak-kotakkan Siswa 

Guru sering kali mengelompokkan siswa berdasarkan nilai-nilai 

dan memasukkannya kedalam kategori-kategori tertentu, misalnya 

terhadap kelompok kelas unggulan dan kelompok kelas bukan unggulan, 

dalam hal ini kemampuan siswa dinilai dengan ranking.  

3.  Memacu Siswa untuk Berkompetisi 

Sistem pengajaran disekolah-sekolah cenderung mengarahkan 

siswa melihat sesamanya sebagai kompetitor yang perlu dikalahkan. Siswa 
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bekerja keras untuk mengalahkan teman-teman sekelasnya tak peduli 

bagaimanapun caranya. Siapa yang kuat dialah yang menang, hal inilah  

yang nantinya yang akan dibawa sang anak ketika ia bersosialisasi dengan 

masyarakat luas. 

Paradigma lama inilah yang hendak diubah seiring dengan 

digulirkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di tahun 2006. 

sebagai implementasi dari KTSP tersebut, saat ini mulai dikembangkan 

pendekatan pemecahan masalah terutama untuk pelajaran matema tika. 

Pelajaran matematika yang bersifat abstrak itu, akan dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat menerapkan ilmu yang didapat 

secara langsung pada kehidupan nyata (bukan sekedar teoritis). Dengan 

demikian anak akan menyenangi matematika karena relefan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Pada permulaan dekade 1980-an, National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) menerbitkan sebuah dokumen An Agenda for untuk 

berbagai kalangan diseluruh wilayah Amerika Serikat untuk merivisi 

kurikulum matematika. Rekomendasi itu ialah : pemecahan masalah harus 

menjadi fokus pada pelajaran matematika di sekolah. Namun begitu sistem 

atau metode yang sudah sejak lama diterapkan Amerika ini baru dikenal di 

Indonesia sekitar tahun 2000- an seiring digulirkannya KTSP, sehingga 

metode ini belum banyak diterapkan oleh para guru. Dengan munculnya 

metode pemecahan masalah ini diharapkan akan mampu merubah citra buruk 

mengenai pelajaran matematika. Yang selama ini sudah melekat sekaligus 
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memunculkan citra baru bahwa matematika adalah pelajaran yang 

menyenangkan dan menantang untuk dipelajari sehingga pada akhirnya 

menumbuhkan motivasi belajar matematika yang lebih pada siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang maka dapat 

diidentifikasikan masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Ada kemungkinan kurang tepatnya seorang guru dalam memilih dan 

menggunakan metode mengajar dalam menyampaikan suatu pokok 

bahasan akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

2. Ada kemungkinan terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa 

yang mendapat pengajaran matematika melalui metode pemecahan 

masalah dengan siswa yang mendapat pengajaran secara konvensional.  

3. Ada kemungkinan pengajaran matematika dengan metode pemecahan 

masalah dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran.  

 

C. Pembatasan Masalah  

Dari identifikasi permasalahan di atas, agar permasalahan yang dikaji 

dapat terarah, maka permasalahan tersebut penulis batasi sebagai berikut:  
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1.  Metode Pengajaran 

Pada penelitian ini akan menggunakan metode pengajaran 

matematika dengan pendekatan pemecahan masalah untuk kelas 

eksperimen dan pendekatan konvensional untuk kelas kontrol. Pemecahan 

masalah merupakan salah satu metode dimana siswa diarahkan untuk 

dapat berfikir secara sistematis melalui setiap tahapan dalam memecahkan 

masalah. Tahapan-tahapan tersebut adalah memahami masalah, menyusun 

strategi pemecahan, melaksanakan prosedur pemecahan dan mengevaluasi 

hasil. 

2.  Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar yang dimaksud adalah meliputi perasaan senang, 

kemauan, perhatian, konsentrasi dan kesadaran siswa dalam belajar 

matematika. 

3.  Prestasi Belajar Matematika  

Prestasi belajar yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah 

prestasi yang diperoleh siswa kelas I SMP Negeri 1 Miri Sragen.  

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1.  Apakah terdapat pengaruh metode pengajaran dengan pendekatan 

pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematika? 



 7 

2.  Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3.  Apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode pengajaran dengan 

pendekatan pemecahan masalah dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Ingin mengetahui pengaruh metode pengajaran dengan pendekatan 

pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematika. 

2.  Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3.  Ingin mengetahui pengaruh interaksi pengajaran dengan pendekatan 

pemecahan masalah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Manfaat 

yang penulis harapkan yaitu : 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada 

tingkatan teoritis terhadap pembaca maupun guru dalam upaya 
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meningkatkan motivasi sekaligus prestasi belajar matematika melalui 

pendekatan pemecahan masalah.  

Selain itu diharapkan memberikan dorongan bagi guru untuk 

senantiasa memperluas pengetahuan dan wawasannya mengenai model-

model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi yang nyata sebagai 

upaya mengatasi rendahnya motivasi belajar matematika yang 

mengakibatkan rendahnya pula prestasi melalui proses pembelajaran 

dengan pemecahan masalah. 

Bagi siswa, penelitian ini berguna untuk membantu meningkatkan 

motivasi belajar sekaligus prestasi siswa. 

 
 

 


