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BAB I 

PENDAHULUAAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehiduapan kita. 

Pentingnya pendidikan dirasakan bagi semua orang untuk kehidupan di masa 

akan datang. Dimana kualitas pendidikan sekarang ini masih menjadi sorotan 

pemerintah. Untuk sekarang ini pemerintah mengupayakan meningkatkan 

kuliatas pendidikan dengan berbagai program. Hal ini sebagaimana dalam 

undang-undang no.20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

perserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kercerdaan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinyan, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Sesuai dengan pengertian pendidikan diatas begitu pentingnya pendidikan 

bagi suatu bangsa. Di indonesia sendiri pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu 

Pendidikan formal, Pendidikan nonformal, Pedidikan informal. Menurut 

undang-undang No.20 Tahun 2003 bahwa pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstuktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah 

jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

setruktur dan berjenjang, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 

dan di lingkungan. 

Di sekolah sendiri merupakan pendidikan formal. Disekolah di ajarkan 

berbagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari- hari. Salah satu ilmu 

yang di perlajari di sekolahan yaitu matematika. Namun kenyatanyan mata 

pelajaran matematika tidak bengitu di minati oleh siswa. Sampai saat ini yang 

mempunyai minat mata pelajaran  matematika hanya siswa tertentu saja. 

Sebagian siswa menganggap matematika itu pelajaran yang menakutkan.   
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Terkait dengan prestasi pendidikan di Indonesia, dari tiga kali 

keikutsertaan Indonesia dalam Trends in international mathematics and science 

study (TIMSS), hasil TIMSS pada tahun 2011, diketahui bahwa rata-rata nilai 

matematika di Indonesia adalah 386 (peringkat 38 dari 42 negara) dari rata-rata 

internasional 500. Nilai ini jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya 

seperti Singapura dengan rata-rata nilai matematika 606 (IEA, 2012). 

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 494. (http://www.kopertis12.or.id/) 

Data statistik nilai ujian nasional SMK swasta seluruh indonesia dari 

tahun 2011 sampai  dengan 2012 mengalami peningkatan khususnya untuk mata 

pelajaran matematika, tapi peningkatanya tidak terlalu signifikan. Hal ini 

ditunjukan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1. 

Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMK Swasta SeIndonesia 

(Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2012) 

Rata–rata nilai ujian matematika SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 

ajaran 2014/2015 tergolong rendah di bandingkan dengan mata pelajaran yang 

lain   yaitu 48.33. penyataan tersebut di tunjukan pada tabel beikut: 

 

 

 

 

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

2011 7.07 7.53 7.41 8.41 7.61 

2012 7.17 7.34 7.52 8.14 7.54 

http://www.kopertis12.or.id/
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Tabel 1.2 

Rata-rata nilai ujian nasional tahun ajaran 2014/2015 

Nilai Ujian Bahasa 

Indo 

Bahasa 

Inggris 

Mate-

matika 

Kom-

petensi 

Jumlah  

nilai 

Kategori B C D A C 

Rata-rata 71.98 58.82 48.33 85.82 264.95 

Terendah 31.9 26.0 7.5 73.6 102.0 

Tertinggi 98.0 90.0 92.5 96.6 356.4 

Standar 

deviasi 

12.64 12.48 17.36 6.71 34.92 

(sumber: Smk Muhammdiyah 1 sukoharjo) 

Hasil belajar di sekolah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal (Slameto, 2010: 54). Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa, misalnya kemampuan, minat, perhatian, kebiasaan, 

usaha, dan motivasi, gaya belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar diri siswa, misalnya berasal dari lingkungan sekitar, baik 

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat 

Berdasarkan observasi di SMK Muhammadiyah 1 sukoharjo  rendahnya 

hasil belajar matematika disekolahanya ini salah satu tampak pada materi 

barisan dan deret aritmtiaka. Menurut siswa materi barisan dan deret aritmatika 

bengitu sulit dipamahaminya dikarenakan guru dalam menjelaskan materi sama 

yang ada didalam buku paket atau lks saja sehingga siswa banyak yang gak 

begitu paham. 

Faktor yang mempengarui kurang maksimalnya pembelajaran matematika 

khususnyan materi pokok barisan dan deret aritmatika. Guru lebih sering 

menyampaikan materi dengan strategi konvensinal. Ketika guru menyampaikan 

materi kebanyakan siswa rame sendiri dan jenuh saat proses pembelajaran. Maka 

di butuhkan inovasi strategi yang inovatif agar hasil belajar siswanya menjadi 

maksimal, siswa dalam proses pembelajaran tidak rame sediri dan bisa  

menikmati pelajaran matematika.  
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Seorang guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi siswa. Salah satu 

alternatif yang bisa digunakan adaah strategi pembelajaran snowball throwing  

dimana strategi ini siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan 

diberikan pada siswa lain dan membuat siswa siap dengan berbagai 

kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. 

Selain itu pembelajaran Snowball Throwing dapat menjembatani siswa yang 

memiliki rasa percaya diri yang rendah untuk bertanya, karena permasalahan 

yang mereka miliki dapat disampaikan melalui kertas yang dibentuk menjadi 

bola (Snowball). Pembelajaran ini juga dapat mengakomodasi partisipasi siswa 

yang cenderung pasif dalam bediskusi.  

Komalasari (2013:58) mengatakan bahwa strategi problem based learning 

adalah strategi pembelajaran menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

kontek bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan 

masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata 

pelajaran. Pembelajaran problem based learning ini dapat meningkatkan 

aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembeajaran yang mereka 

lakukan, lebih menyenangkan dan disukai siswa dan  memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia 

nyata. 

Faktor lainya yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika 

rendah adalah  minat belajar siswa. Setiap siswa mempunyai minat belajar yang 

berbeda-beda ada yang tinggi, rendah dan sedang. Minat belajar siswa akan 

mempengarui proses belajar siswa, jika proses pembalajaran tidak berjalan 

dengan lancar maka hasilnya yang dicapai juga tidak maksimal. Belajar yang 

dilandasi dengan minat akan menimbulkan motivasi tersendiri bagi siswa untuk 

belajar lebih giat dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih cepat 

memahami materi yang disamapaikan oleh guru. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “ eksperimen pembelajaran matematika dengan strategi snowball 

throwing dan problem based learning terhadap hasil belajar ditinjau dari minat 

belajar siswa kelas x SMK Muhammadiyah 1 sukoharjo” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latang belakang tersebut, peneliti dapat  

mengidentifikasi masalah – masalah. 

1. Hasil belajar matematika yang masih rendah, terlihat dari hasil nilai ujian 

nasional  tahun ajaran 2014/2015. Nilai rata-rata ujian nasional matematika 

masih rendah di bandingkan dengan nilai rata-rata mata pelajara lain yaitu 

48.33   

2. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru kurang inovatif. Guru masing 

sering menggunakan setrategi pembelajaran yang berpusat pada guru 

3. Minat belajar siswa masih kurang ini terlihat pada saat pembelajaran masih 

banyak yang rame sendiri.  

4. Kurang keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan masalah-masalah yang terindentifikasi, maka penelitian ini  di 

batasi pada masalah: 

1. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti yaitu Strategi 

pembelajaran  Snowball throwing dan problem based learning. Strategi ini di 

pilih karena kedua strategi pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang 

aktif dan  mudah di aplikasikan. 

2. Minat belajar meliputi keaktifan siswa, kerjasama siswa dalam kelompok, 

tanggung jawab atas sendiri dan usaha dalam mengerjakan soal untuk 

mendapatkan nilai yang baik. 

 

D. Rumusan Masalah  

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran dengan snowball Throwing dan 

problem based learning terhadap hasil belajar siswa? 
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2. Adakah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa? 

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran snowball throwing dan problem based 

learning dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa? 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Menguji pengaruh strategi pembelajaran dengan snowball Throwing dan 

problem based learning terhadap hasil belajar siswa. 

2. Menguji pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa. 

3. Menguji  interaksi strategi pembelajaran snowball throwing dan problem 

based learning dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Manfaat peneitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ide tentang strategi 

pembelajaran, minat belajar matematika siswa . 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika bagi siswa, guru dan kepala sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu 

hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Manfaat 

bagi guru yaitu hasil penelitian ini diharapkan sebagai refrensi tentang 

pemilihan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatan minat beajar. 

Manfaat bagi kepala sekolah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu meningkatakan kualitas pembelajaran matematika. 

 

 


