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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara di dunia pasti berupaya untuk menjadi suatu negara 

yang maju dan sejahtera. Kemajuan dan kesejahteraan suatu negara dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendidikan. 

Dilansir dari wapresri.go.id, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 

2009-2014, Boediono berpendapat bahwa pendidikan merupakan kunci 

pembangunan suatu bangsa. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan 

memiliki peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. 

Hal senada juga diserukan UNESCO yang dirangkum oleh Arif Ariffudin 

(2012: 14) yakni pendidikan merupakan kunci menuju perbaikan suatu 

bangsa. Jika ingin membangun dan memperbaiki keadaan bangsa maka 

haruslah dari pendidikan.  

Begitu pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, Indonesia pun 

memberikan perhatian yang besar bagi dunia pendidikan. Di Indonesia 

terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, pendidikan informal, non-formal, dan 

formal. Dalam pasal 1 butir 11-13 UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan informal merupakan 

jalur pendidikan yang tidak terstruktur seperti pendidikan dalam keluarga 

dan lingkungan. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

jalur pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang, sedangkan jalur 

pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal. Di sekolah 

siswa diajarkan berbagai macam ilmu yang nantinya akan bermanfaat bagi 

kehidupan mereka. Salah satu cabang ilmu yang sangatberguna bagi 
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kehidupan sehari-hari adalah matematika. Menurut Anitah W Sri, Janet 

Trineke Manoy, dan Susanah (2008: 7.30), melalui pembelajaran 

matematika, siswa diajarkan cara berpikir dan bernalar dalam menarik 

kesimpulan, siswa juga belajar untuk berpikir secara kritis, logis dan 

sistematis dalam memecahkan suatu masalah. 

Jika para siswa mampu mengembangkan kemampuan tersebut, 

mereka akan mampu menghadapi permasalahan yang terjadi di kehidupan 

nyata, menghadapi perubahan keadaan di dunia yang selalu berkembang, 

dan mampu menjadi generasi yang berkualitas bagi bangsa dan negara. 

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia haruslah memperbaiki 

kualitas pembelajaran matematika khususnya yang berlangsung dalam 

pendidikan formal. 

Hasil Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) yang dikutip Rosnawati R (2013: 2) pada tahun 2007 

menunjukkan skor rata-rata yang dicapai Indonesia adalah 397 dari skor 

rata-rata Internasional 500. Pada tahun 2011 Indonesia mengalami 

penurunan, TIMSS menunjukan Indonesia berada di peringkat ke-38 dari 

42 negara peserta dengan capaian skor rata-rata hanya 386. Hal ini 

menunjukan Indonesia masih berada pada level rendah. 

Studi Programme for International Student Assesment (PISA)  juga 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Hasil studi PISA untuk 

bidang matematika menunjukkan bahwa dari tahun 2000 hingga tahun 

2012, skor rata-rata Indonesia berada signifikan di bawah skor rata-rata 

Internasional. Pada tahun 2012 Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 

65 negara peserta PISA. Indonesia hanya mampu mencapai skor rata-rata 

375 sedangkan skor rata-rata internasional adalah 500. 

(http://www.oecd.org/).  

Data statistik hasil belajar pada ujian nasional jenjang SMK se 

Indonesia dari tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan bahwa hasil belajar 

matematika siswa mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut 

tidak terlalu signifikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. 
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Table 1.1. Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMK Swasta SeIndonesia 

(Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2012) 

Variasi hasil belajar matematika juga terjadi di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. Rata-rata nilai ujian nasional sekolah ini tahun 

2013/2014 untuk mata pelajaran matematika tergolong cukup rendah jika 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya yaitu hanya 5.86, pernyataan 

tersebut ditunjukan pada tabel berikut. 

Tabel 1.2. Rata-Rata Hasil Ujian Nasional tahun 2013/2014 SMK 

Muhammadiyah Delanggu 

   (Sumber: SMK Muhammadiyah Delanggu 2014) 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Menurut Mahanani Putri Kurnia (2009: 216) faktor-faktor tersebut terdiri 

dari faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal merupakan faktor 

yang yang berasal dari dalam diri siswa seperti gaya belajar siswa, 

kemandirian, kedisiplinan, minat, motivasi dan sebagainya. Faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti 

dukungan orang tua, fasilitas belajar, strategi pembelajaran, dan 

lingkungan siswa. 

Tahun B.Indonesia B. Inggris Matematika  Kompetensi Rata-rata  

2010 6.52 6.74 7.37 6.55 6.80 

2011 7.07 7.53 7.41 8.41 7.61 

2012 7.17 7.34 7.52 8.14 7.54 

Nilai Ujian B.Indonesia B.Inggris Matematika Kompetensi 
Jumlah 

Nilai 

Klasifikasi A B C A B 

Rata-rata 7.88 7.17 5.86 7.91 28.82 

Terendah 4.50 5.40 4.10 7.10 21.10 

Tertinggi 9.20 8.60 8.70 8.60 35.100 

Standar 

Deviasi 
0.67 0.53 0.82 0.40 2.42 
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Berdasarkan hasil observasi di SMK Muhammadiyah Delanggu, 

rendahnya hasil belajar matematika siswa di sekolah ini salah satunya 

tampak pada materi pokok program linier. Menurut para siswa materi 

pokok program linier cukup sulit untuk dipahami karena pada materi 

pokok ini, permasalahan biasanya disajikan dalam bentuk permasalahan 

kontekstual, sehingga diperlukan pemahaman dan keterampilan yang baik 

agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan program linier. 

Salah satu faktor yang diduga menyebabkan rendahnya hasil belajar 

matematika khususnya pada materi pokok program linier adalah strategi 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Strategi pembelajaran yang 

kurang bervariatif membuat siswa sering merasa jenuh selama 

pembelajaran berlangsung, kegiatan belajar di kelas pun tidak berjalan 

lancar sehingga hasil yang dicapai pun tidak maksimal. Selain strategi 

pembelajaran, faktor gaya belajar, motivasi belajar dan kedisiplinan siswa 

juga diduga mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika siswa di 

SMK Muhammdiyah Delanggu.  

Menurut Gilakjani Abbas Pourhossein (2012: 104) setiap siswa 

pasti memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik siswa tersebut 

akan mempengaruhi gaya belajar mereka. Gaya belajar siswa akan 

mempengaruhi  bagaimana siswa tersebut akan menerima dan mengolah 

informasi yang diberikan padanya. Jika siswa belajar sesuai dengan gaya 

belajarnya, proses belajar dan hasil belajar yang didapat pun akan 

maksimal. 

Selain gaya belajar, motivasi belajar juga mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Sukmadinata (2009: 61) mendefinisikan motivasi sebagai 

kekuatan yang menjadi pendorong siswa melakukan suatu kegiatan untuk 

mencapai tujuan. Dengan kata lain jika seorang siswa tidak memiliki 

motivasi atau dorongan untuk belajar, maka tujuan dari kegiatan belajar 

tersebut tidak akan tercapai sehingga hasil belajar pun tidak akan 

maksimal. 
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Mulyati Resti, Warsiti, dan Joharman (2014: 2) menjelaskan 

kedisiplinan dalam belajar akan membuat siswa terbiasa belajar dan 

menyelesaikan soal. Kedisiplinan siswa dapat dilihat melalui empat aspek, 

yaitu ketaatan terhadap peraturan sekolah, kedisiplinan terhadap tugas-

tugas baik di rumah maupun sekolah, mampu membagi waktu, dan dapat 

melaksanakan ibadah secara disiplin. Kedispilinan belajar para siswa di 

sekolah ini masih sangat kurang, hal-hal tersebut diduga menjadi faktor 

yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa.  

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan tersebut, sangat perlu 

dilakukan perbaikan dalam pembelajaran matematika di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. Salah satu perbaikan pembelajaran matematika 

yang dapat dilakukan yaitu penerapan strategi pembelajaran dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa sehingga dari penerapan tersebut 

diharapkan hasil belajar matematika siswa akan lebih baik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pada penelitian ini diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika siswa belum sesuai harapan, terlihat pada 

hasil ujian nasional tahun ajaran 2013/2014. Rata-rata nilai ujian 

nasional untuk mata pelajaran matematika tergolong cukup rendah jika 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya yaitu hanya 5.86.  

2. Proses pemebelajaran kurang optimal ditandai dengan rendahnya 

keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas. 

3. Strategi pembelajaran yang diterapkan guru kurang inovatif. Masih 

banyak guru yang menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat 

pada guru bukan pada siswa.   

4. Gaya belajar siswa belum direspon oleh guru. Banyak guru yang 

belum membimbing siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya 

sehingga proses belajar pun kyunrang optimal. 

5. Kedisiplinan belajar siswa masih sangat kurang. Banyak siswa yang 

sering melanggar peraturan di kelas maupun di sekolah seperti 
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terlambat mengikuti pelajaran, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, 

dan ebagainya. 

6. Motivasi belajar siswa cukup rendah terlihat banyak siswa yang tidak 

serius dalam mengikuti pelajaran di kelas. 

7. Lingkungan sekolah yang jauh dari pusat kota kurang mendukung 

proses pembelajaran sehingg siswa sulit untuk mengakses tempat-

tempat yang bisa dijadikan sumber belajar seperti perpustakaan pusat, 

toko buku, museum dan sebagainya. 

8. Fasilitas belajar di sekolah kurang memadai seperti LCD, buku-buku 

di perpustakaan kurang lengkap, perlengkapan kelas, dan lain 

sebagainya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dibatasi pada hasil belajar aspek 

kognitif matematika siswa pada materi pokok program linier. Faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa dibatasi pada 

faktor strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran Discovery 

learning dan Projrcect Based Learning dan gaya belajar siswa yang 

digolongkan menjadi gaya belajar tipe visual, auditorial, dan kinestetik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Adakah kontribusi strategi pembelajaran Discovery learning dan 

Project Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa ? 

2. Adakah kontribusi gaya belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika siswa ? 

3. Adakah interaksisi strategi pembelajaran Discovery learning dan 

Project Based Learning dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika siswa ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk menguji kontribusi strategi pembelajaran Discovery learning 

dan Project Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa. 

2. Untuk menguji kontribusi gaya belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

3. Untuk menguji interaksi strategi pembelajaran Discovery learning dan 

Project Based Learning dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru tentang 

interaksi strategi pembelajaran Discovery learning dan Project Based 

Learning dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika 

siswa. Mengacu pada pernyataan tersebut, hasil penelitian ini juga 

dapat menambah pengetahuan baru tentang kontribusi strategi 

pembelajaran Discovery learning dan Project Based Learning terhadap 

hasil belajar matematika siswa serta kontribusi gaya belajar terhadap 

hasil belajar matematika siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh siswa, 

guru, maupun kepala sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu hasil 

penelitian ini dapat digunakan siswa untuk memperbaiki kulaitas 

belajar siswa. Manfaat bagi guru yaitu hasil penelitian ini dapat 

menambah refrensi tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

gaya belajar siswa sehingga proses pembelajaran lebih efektif. Manfaat 

bagi kepala sekolah yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk membina para pengajar di sekolah sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan disekolah tersebut. 


