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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3), disebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangnya potensi peserta belajar agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Kuswana, 2013: 1). 

Berdasarkan uraian di atas,  pendidikan merupakan suatu proses dari satu 

rangkaian aktivitas yang mengarah peluang individu untuk berasimilasi 

bukan hanya sekedar meghubungkan teori, akan tetapi mesti mencapai 

jangkauan luas dari permasalahan yang dipecahkan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik  termotivasi 

mengembangkan potensi dirinya. Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah 

komponen atau unsur yang saling keterkaitan satu sama lainnya. Interaksi 

agar guru dan siswa pada proses belajar mengajar memegang peranan penting 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Untuk itu guru perlu 

menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses interaksi 
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yang baik dengan siswa agar mereka dapat melakukan berbagai aktifitas 

belajar yang efektif. 

Matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang penting 

dan semakin dirasakan kegunaannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dari jam pelajaran di sekolah, mata pelajaran 

matematika mempunyai jam yang lebih banyak dibandingkan dengan mata 

pelajaran yang lain. Anak didik yang terbiasa berpikir secara matematik akan 

lebih mudah berpikir logis dan rasional. Matematika diajarkan bukan hanya 

untuk mengetahui dan memahami apa yang terkandung di dalam matematika 

itu sendiri, tetapi matematika diajarkan bertujuan untuk membantu melatih 

pola pikir semua siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis 

dan tepat (Djamarah, 2002: 46). 

 Siswa Indonesia menggangap matematika sebagai materi yang sulit 

untuk dipelajari dan mempelajarinya. Kemungkinan kegagalan guru saat 

penyampaian materi disebabkan pada proses belajar, mengajar guru kurang 

dapat membangkitkan  motivasi belajar siswa yang mengikuti pelajaran. 

Untuk menumbuhkan sikap kritis, logis, dan motivasi belajar siswa tidaklah 

mudah. Fakta yang terjadi adalah guru dianggap satu-satunya sumber belajar 

yang paling benar. Proses pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa 

sebagai pendengar ceramah guru yang mengakibatkan kegiatan belajar 

mengajar cenderung membosankan. 

 Strategi pembelajaran matematika adalah siasat atau kiat yang sengaja 

direncanakan oleh guru, berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran  
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agar  pelaksanaan  pembelajaran  berjalan dengan lancar dan tujuannya 

berupa hasil yang optimal (Suparni, 2009: 36). Strategi pembelajaran yang 

baik merupakan strategi yang dapat mengubah gaya belajar siswa dari pasif 

ke aktif, membangun motivasi siswa terhadap pelajaran matematika, sehingga 

matematika bukan lagi pembelajaran yang menjenuhkan, tetapi pembelajaran 

yang ringan dan menyenangkan. Dalam setiap proses kegiatan pembelajaran 

hendaknya guru memilih strategi yang tepat, agar siswa dapat aktif, kreatif, 

dan inovatif. 

 Selain stategi pembelajaran yang digunakan, keberhasilan 

pembelajaran juga dipengaruhi oleh motivasi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat motivasi belajar 

yang mengakibatkan pada prestasi belajar siswa. Siswa yang memiiki 

motiviasi tinggi akan lebih mudah mengikuti pelajaran, sedangkan siswa 

yang motivasi rendah akan lebih sulit mengikuti pelajaran.  

Rendahnya motivasi belajar siswa ditunjukkan dengan prestasi siswa 

yang cenderung naik turun atau tidak stabil. Siswa cenderung mengabaikan 

tugas yang diberikan, jika kurang mendapat pengawasan dan perhatian dari 

guru. Hal ini menunjukkan kurang kesadaran dan dorongan dari dalam diri 

siswa sendiri untuk mencapai prestasi yang lebih baik. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan adanya 

pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan prestasi dan motivasi 

belajar siswa di SMP Negeri 2 Colomadu Karanganyar. Setelah penelitian 

dilakukan diharapkan stategi Problem Based Learning  dan Make A Match 
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dapat menghilangkan rasa bosan dalam belajar matematika dan meningkatkan 

motivasi berprestasi siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti 

mengadakan penelitian mengenai “Eksperimen  Pembelajaran Matematika 

dengan Strategi Problem Based Learning dan Make A Match Ditinjau dari 

Motivasi Belajar di SMP Negeri 2 Colomadu Karanganyar”. 

B. Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan  latar belakang tersebut, dapat didefenisikan beberapa 

masalah sebagai berikut. 

1. Masih digunakannya strategi konvensional dalam pembelajaran. 

2. Kurangnya variasi guru dalam memilih dan menggunakan strategi 

pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran.  

3. Adanya kemungkinan perbedaan motivasi pembelajaran  yang akan 

menyebabkan perbedaan prestasi belajar siswa. 

4. Rendahnya motivasi belajar siswa untuk belajar matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

  Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis 

membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Problem Based Learning (untuk 

kelas eksperimen) dan Make A Match (untuk kelas kontrol). 

2. Motivasi belajar siswa meliputi minat belajar, ketekunan belajar, memiliki 

tanggung jawab dan meyukai tantangan. 
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3. Prestasi belajar siswa ditunjukkan dalam prestasi belajar matematika  

diakhir penelitian. 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan  identifikasi  masalah dan pembahasan masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah  terdapat perbedaan  prestasi belajar matematika pada siswa  yang 

diberi pembelajaran dengan strategi Problem Based Learning  dan Make 

A Match ? 

2. Adakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika pada siswa  

ditinjau dari motivasi belajar siswa ? 

3. Adakah ada interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar 

pada siswa  terhadap prestasi belajar matematika ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu :     

a. Mengetahui perbedaan  prestasi belajar matematika pada siswa  yang 

diberi pembelajaran dengan strategi Problem Based Learning  dan Make 

A Match. 

b. Mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika pada siswa  ditinjau 

dari motivasi belajar siswa. 

c. Mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar 

pada siswa  terhadap prestasi  belajar matematika. 
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F. Manfaat Peneitian  

1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu memberikan sumbangan 

pengetahuan pada tingkatan teoritis kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar melalui  strategi pembelajaran Problem 

Based Learning  dan Make A Match. 

2. Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi siswa, dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk meningkatkan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika yang lebih 

optimal. 

b. Bagi guru dan calon pendidik, memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui strategi 

pembelajaran Problem Based Learning  dan Make A Match.  

c. Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran dalam perbaikan 

strategi  pembelajaran matematika dan peningkatan kualitas tenaga 

pengajar. 

d. Bagi peneliti, memberikan tambahan pengetahuan mengenai 

efekivitas penggunaan strategi pembelajaran Problem Based Learning  

dan Make A Match. 

 

 

 

 


