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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 bab 1, pasal 1 

(1) tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Hamdani (2011: 21) menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

sebuah sistem yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi 

dirinya secara aktif sehingga memiliki kekuatan spiritual, emosional, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat 

Pendidikan yang baik dan penerapan yang tepat dari suatu pendidikan 

dapan menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain. 

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menentukan tinggi rendahnya 

sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah negara. Selain keterampilan yang 

dimiliki SDM, pendidikan yang tinggi juga berpengaruh untuk meningkatkan 

daya saing antar sumber daya manusia.  

Matematika merupakan salah satu bidang pengetahuan yang sangat 

penting dalam pendidikan. Pembelajaran matematika adalah suatu proses 

belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta 

dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasa terbaik terhadap materi matematika (Susanto 

2013: 186). Namun, banyak dari siswa-siswa yang cenderung kurang 

menyukai pelajaran matematika, namun tidak sedikit pula yang menggemari 

matematika. Menurut mereka yang cenderung kurang menyukai matematika, 
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pelajaran tersebut membosankan bahkan takut terhadap matematika. Pada 

hakikatnya matematika merupakan pelajaran yang menyenangkan jika 

diimbangi dengan penyampaian materi yang sesuai. Matematika juga sangat 

penting dalam kehidupan dan seluruh aktivitas yang dilakukan sehari-hari 

tidak terlepas dari matematika. 

Hasil belajar matematika merupakan tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran matematika. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran 

untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan (Purwanto, 2011: 44). Hasil belajar matematika itu penting, namun 

pada kenyataannya cenderung belum sesuai harapan.  

Menurut survei Programme for International Study Assesment (PISA) di 

bawah Organization Economic Cooperation and Development (OECD) 

kemampuan matematika siswa-siswi Indonesia menempati peringkat 64 dari 

65 negara. Berdasarkan data Litbang Kemendikbud, perolehan nilai rerata 

hasil Ujian Nasional Matematika SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015 

untuk Kota Boyolali masih rendah. Hal ini dapat dilihat dengan perolehan 

nilai rerata Ujian Nasional Matematika hanya 46.38 yang jauh lebih rendah 

dibandingkan nilai rerata Ujian Nasional Bahasa Indonesia 74.67, Bahasa 

Inggris 51.65 dan IPA 52.21. 

Rendahnya hasil belajar matematika dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor baik dari diri siswa maupun luar (lingkungan). Djamarah (2011: 177) 

menunjukkan ada dua unsur yang dapat memengaruhi belajar maupun hasil 

dari belajar. Menurutnya terdapat unsur luar yang mencakup aspek 

lingkungan (alami dan sosial budaya) dan aspek instrumental (kurikulum, 

program sarana dan fasilitas serta guru pembelajaran), sedangkan unsur 

dalam diri siswa mencakup aspek fisiologi (kondisi fisiologi dan kodisi 

panca-indra) dan aspek psikologi (minat, kecedasan, bakat, motivasi, dan 

kemampuan kognitif). Faktor penyebab rendahnya hasil belajar matematika 

juga dapat berupa tidak ada rasa kepercayaan diri (self confidence) pada 

siswa, minat belajar siswa yang rendah, tidak efektifnya strategi yang 
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digunakan guru saat pembelajaran sehingga siswa cenderung kurang paham 

akan materi yang dibahas. 

Salah satu faktor pembelajaran yang ada pada diri siswa adalah 

ketertarikan terhadap pembelajaran atau disebut juga minat belajar. Minat 

belajar siswa yang tinggi terhadap pembelajaran metematika cenderung 

berpengaruh pada keefektifan proses pembelajaran. Minat sama halnya 

dengan kecerdasan dan motivasi, karena jika seseorang tidak mempunyai 

minat untuk belajar maka ia akan tidak bersemangat bahkan enggan untuk 

belajar (Baharudin dan Esa, 2010: 24). Minat merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Slameto (2003: 

180) mengungkapan bahwa minat dapat diekspresikan melalui suatu 

pernyataan yang menunjukkan siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal 

lain, minat dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. 

Minat belajar siswa dapat ditunjukkan dengan; 1) perasaan suka terhadap 

pembelajaran, 2) perhatian siswa secara terus menerus selama pembelajaran 

berlangsung, 3) keaktifan dan antusias siswa yang tinggi saat pembelajaran 

dan dalam memecahkan masalah matematika, 4) ada perasaan senang dalam 

diri siswa terhadap pembelajaran baik saat proses belajar mengajar maupun 

setelah pembelajaran. Minat belajar juga dapat di pengaruhi beberapa faktor, 

yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti motivasi, keutuhan 

kondisi fisik, psikologis dan lain-lain, sedangkan faktor yang berasal dari luar 

seperti tersedianya fasilitas belajar, keadaan lingkungan, dan kondisi 

keluarga. Kesesuaian strategi pembelajaran yang diterapkan juga dapat 

berpengaruh pada minat belajar.  

Faktor eksternal yang menunjang keberhasilan pembelajaran salah 

satunya adalah memperhatikan strategi yang tepat dengan masalah yang ada 

pada diri siswa. Penerapan strategi pembelajaran sebaiknya juga 

memperhatikan ketertarikan siswa pada pembelajaran, dengan kata lain 

penerapan strategi pembelajaran juga memperhatikan minat belajar siswa. 

Strategi pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dan 
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discovery learning cenderung berpengaruh terhadap ketertarikan siswa pada 

pembelajaran matematika karena dalam penerapannya siswa dituntut untuk 

mencari sendiri solusi ataupun konsep matematika yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Problem based learning merupakan salah satu strategi pembelajaran pada 

pendekatan kooperatif dengan menyajikan permasalahan kontekstual pada 

awal kegiatan inti pembelajaran. Problem based learning merupakan model 

pembelajaran yang berdasarkan pada masalah. Adapun pembelajaran 

discovery ialah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses 

kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan diskusi, seminar, membaca 

sendiri dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri (Roestiyah, 

2012: 20). 

Strategi problem based learning dan discovery learning memiliki 

kelebihan pada pembelajaran. Secara umum, kelebihan problem based 

learning diantaranya; 1) teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi 

pelajaran, 2) dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan 

terhadap pengetahuan baru, 3) membantu siswa dalam mengembangkan 

pengetahuan barunya, 4) mangembangkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis, 5) memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki.  

Sedangkan kelebihan pada strategi discovery learning meliputi; 1) dalam 

penyampaian bahan discovery learning digunakan kegiatan dan pengalaman 

belajar, 2) discovery learning lebih realistis dan mempunyai makna, 3) 

discovery learning merupakan suatu model pemecahan masalah, 4) discovery 

learning banyak memberikan kesempatan bagi para anak didik untuk terlibat 

secara langsung dalam kegiatan pembelajaran 

Berdasarkan uraian tersebut strategi pembelajaran dan minat belajar 

siswa berpengaruh pada hasil belajar siswa, maka perlu diterapkan strategi 

pembelajaran yang memperhatikan minat belajar siswa. Sehingga dari 

penerapan strategi pembelajaran yang efektif tersebut diharapkan dapat 
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berpengaruh baik pada minat belajar dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan urian diatas terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

diidentifikasi: 

1. Hasil belajar matematika siswa cenderung belum sesuai harapan 

2. Kurangnya kesesuaian strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar 

3. Siswa yang pasif dalam proses belajar mengajar 

4. Kurangnya minat belajar dalam diri siswa saat kegiatan pembelajaran 

 

C. Pembatasan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah hasil belajar matematika. Faktor yang 

mempengaruhi fokus penelitian meliputi. 

1. Hasil belajar matematika siswa yang ditunjukkan oleh nilai tes siswa 

dalam mata pelajaran matematika 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning 

dan discovery learning untuk eksperimen. 

3. Indikator minat belajar siswa dapat ditunjukkan dengan, 

a. Perasaan suka terhadap pembelajaran  

b. Perhatian siswa secara terus menerus selama pembelajaran 

berlangsung 

c. Keaktifan dan antusias siswa yang tinggi saat pembelajaran dan 

dalam memecahkan masalah matematika 

d. Ada perasaan senang dalam diri siswa terhadap pembelajaran baik 

saat proses belajar mengajar maupun setelah pembelajaran 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran terhadap 

hasil belajar matematika ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika ? 
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3. Adakah  interaksi antara strategi pembelajaran dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

3. Untuk mengetahui adanya interaksi strategi pembelajaran matematika 

dengan minat belajar siswa terhadap hasil belajar. 

F. Maanfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu alternatif 

untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran matematika dan minat 

belajar hasil hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa sebagai pengalaman 

belajar aktif dengan strategi pembelajaran problem based learning 

dan discovery learning. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru sebagai referensi dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan kepala sekolah untuk 

membina siswa dalam mengembangkan minat belajar serta 

menciptakan kondisi yang efektif dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar matematika. 


