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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk peningkatan kesejahteraan 

suatu bangsa. Untuk itu pemerintah seharusnya memperhatikan pendidikan 

dinegara ini demi kesejahteraan bangsa. Pendidikan adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang secara sadar dan akan mempengaruhi perubahan pada 

diri seseorang tersebut. Pendidikan sangatlah penting bagi kemajuan sebuah 

negara, karena dengan pendidikan sumber daya manusia di suatu negara akan 

mengalami peningkatan kualitas hidup. Sehingga akan menimbulkan manusia 

yang kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan memiliki akhlak yang mulia. 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang sudah diberikan kepada 

seseorang sejak masih dalam bimbingan orang tua, bahkan sampai seseorang 

tersebut berumur tua. Sejak TK sampai SMA pun matematika tak luput dari 

materi pembelajaran di jenjang sekolah tersebut. Banyak siswa yang masih 

kesulitan dalam memahami matematika. Bahkan sampai ada siswa yang tidak 

suka terhadap matematika karena mereka kesulitan memahami. Hal tersebut 

terjadi karena masih banyaknya siswa yang masih pasif dalam pembelajaran, 

sehingga memahami suatu pembelajaran matematika masih sangat kurang. 

Padahal untuk memahami suatu pembelajaran akan lama berbekas di pikirian 

siswa yaitu dengan cara siswa itu sendiri yang menemukan konsep dari 

pembelajaran tersebut. Tapi dengan bimbingan dari guru, dimana guru juga 

harus berkompeten dalam membimbing siswa untuk menemukan suatu konsep 

pembelajaran. 

Hasil belajar matematika itu penting, hal ini karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi membutuhkan matematika. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari 

berbagai sumber. Berdasarkan data dari Program for International Student 

Assessment (PISA) tahun 2012, siswa Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 

65 negara dengan skor matematika 375 dan skor tertinggi diperoleh siswa China 
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dengan skor 613. Berdasarkan nilai rata-rata untuk mata pelajaran Matematika, 

provinsi terbaik adalah DKI Jakarta dengan rata-rata 71,19. Sementara provinsi 

dengan rata-rata paling rendah adalah Bengkulu dengan rata-rata 41,41. Rata-

rata untuk provinsi Jawa Tengah adalah 47,43. Selain Bengkulu, Jawa Tengah 

hanya berada di atas Bangka Belitung (42,61) dan sama dengan Banten. Artinya 

Jawa Tengah berada pada peringkat ke - 32 bersama dengan Banten. Jawa 

Tengah juga berada di bawah rata-rata nasional (56,27). Kemudian untuk 

wilayah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2013, siswa lulus ujian nasional 

mencapai prosentase 99,93%, dari total siswa 13.534 siswa, ini berarti masih ada 

0,07% siswa yakni sebanyak 9 siswa yang tidak lulus ujian nasional, dan rata-

rata nilai matematika adalah 7,12. 

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar siswa SMP Negeri 4 Klaten 

masih belum memperhatikan guru saat proses pembelajaran berlangsung, 

sehingga masih banyak siswa yang belum memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Selain itu, teman sebangku juga jadi penyebab siswa tidak 

memperhatikan guru saat mengajar. Sehingga interaksi antara guru dan siswa 

menjadi kurang. Hal ini menyebabkan siswa tidak dapat memahami materi 

dengan optimal. Pendidikan bermodel lima hari kerja sebenarnya membuat 

siswa menjadi tertekan. Proses pembelajaran hanya berlangsung dari hari senin 

sampai hari jumat. Hal ini berpengaruh terhadap keadaan siswa. Siswa merasa 

tidak nyaman dengan sistem pembelajaran tersebut. Ditambah waktu istirahat 

yang kurang membuat konsentrasi siswa menurun. 

Berdasarkan analisis dokumen daftar nilai ulangan matematika SMP 

Negeri 4 Klaten kelas VII tahun 2015/2016, prosentase siswa yang tuntas sesuai 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mencapai 76%. Itu artinya masih 

ada 24%  siswa yang belum menguasai materi dengan baik. Hal ini bisa didasari 

oleh beberapa faktor diantaranya guru, siswa, lingkungan, sarana, dan materi 

ajar. 

Guru merupakan salah satu faktor penentu pokok dalam peningkatan 

mutu pendidikan. Oleh karena itu, proses tersebut harus dirancang sedemikian 

rupa, sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan yang 
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diinginkan. Guru hendaknya tidak menggunakan metode pelajaran yang 

monoton seperti ceramah atau mencatat. Dalam proses pembelajaran guru harus 

dapat mengguakan metode-metode atau cara mengajar yang baik sehingga siswa 

dapat merasa tertarik atau tidak bosan pada saat proses belajar. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam belajar. 

Kedisiplinan siswa di dalam kelas maupun luar kelas juga masih belum 

tercapai. Kedisiplinan siswa di dalam kelas seperti aktif dalam pembelajaran dan 

memperhatikan materi dari guru. Sedangkan kedisiplinan diluar kelas bisa 

dilihat dari tertibnya siswa dalam mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh 

guru. 

Pembelajaran yang optimal memerlukan motivasi belajar yang baik  pada 

diri siswa. Jika seorang siswa memiliki motivasi yang lemah, maka hasil 

belajarnya pun tidak maksimal. Oleh karena itu, motivasi merupakan modal 

yang sangat penting untuk belajar. Tanpa adanya motivasi, proses belajar akan 

kurang berhasil. Ketika guru mengajukan pertanyaan mengenai kepahaman 

siswa tentang materi yang dijelaskan, beberapa siswa terdiam, namun ada pula 

siswa yang menjawab dengan pelan. Saat guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk bertanya, siswa hanya diam, sehingga guru menganggap siswa 

sudah jelas. Namun ketika guru meminta siswa yang merasa tidak bias 

mengerjakan soal yang diberikan guru, mereka justru mengobrol dengan 

temannya. Ada juga siswa yang hanya menyontek teman yang sudah 

mengerjakan. 

Dalam proses belajar mengajar guru dapat memilih dan menggunakan 

beberapa strategi mengajar, dimana strategi pembelajaran yang dipakai dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Salah satu 

strategi pembelajaran untuk mengantisipasi kelemahan strategi pembelajaran 

yang sering dipakai oleh seorang guru pada umumnya adalah dengan 

menerapkan strategi inquiry based learning  dan  discovery learning. 

Pentingnya melakukan penelitian ini yaitu minimal mengurangi masalah 

yang terjadi dan kalau bisa menghilangkan masalah yang ada. Dan dengan hal 

tersebut penelitian ini mencoba memberikan solusi dari permasalahan tersebut 
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dengan menggunakan strategi inquiry based learning dan discovery learning 

dalam proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut strategi dan motivasi siswa 

berhubungan dengan hasil belajar siswa. Berarti strategi dan motivasi siswa akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa maka perlu diterapkan strategi pembelajaran 

yang memperhatikan motivasi siswa. Sehingga dari penerapan strategi 

pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. 

1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah. 

2. Kurang tepatnya seorang guru dalam menggunakan strategi mengajar, 

sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

3. Siswa kurang diberikan kesempatan untuk lebih berkreatifitas. 

4. Siswa masih bersifat pyasif dalam kegiatan belajar mengajar. 

5. Dalam belajar, siswa masih belum disiplin untuk menjalankan kewajibannya. 

6. Motivasi peserta didik dalam pembelajaran matematika masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar siswa, ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar. 

1. Hasil belajar siswa yang ditujukan dengan adanya peningkatan nilai 

matematika yang diperoleh dari evaluasi belajar yang diberikan guru. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

inquiry based learning dan discovery learning untuk eksperimen. 

3. Tingkat motivasi siswa berarti keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang dapat menimbulkan, menjamin, dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh antara strategi pembelajaran pengaruh strategi 

pembelajaran inquiry based learning dan discovery learning terhadap hasil 

belajar ? 

2. Adakah  pengaruh antara motivasi siswa dengan hasil belajar ?  

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran inquiry based learning dan 

discovery learning dan motivasi siswa terhadap hasil belajar ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran inquiry based learning dan 

discovery learning terhadap hasil belajar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar. 

3. Untuk mengetahui interaksi strategi pembelajaran inquiry based learning dan 

discovery learning dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. 

 

1. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi inquiry 

based learning dan discovery learning. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan pada pembelajaran 

matematika, baik bagi siswa, guru maupun kepala sekolah. Bagi siswa yaitu 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar. 

Bagi guru yaitu dapat dimanfaatkan untuk memberikan referensi tentang 

strategi pembelajaran untuk menambah motivasi siswa. Untuk kepala 

sekolah yaitu dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika disekolah yang dipimpin. 

 

 


