
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan peran penting dalam kehidupan manusia, tinggi 

rendahnya kualitas manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikanya. Menurut 

Djumali (2013: 30) pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh peserta didik itu sendiri sebagai pelaku pendidikan. Munurut 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yakni 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar dan mata pelajaran yang 

wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, sekolah 

menengah maupun perguruan tinggi, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa 

matematika masih merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit, 

membosankan dan sering menimbulkan masalah dalam belajar. Kondisi ini 

mengakibatkan mata pelajaran matematika tidak disukai, tidak diperdulikan 

dan bahkan diabaikan. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka membangun 

pemahaman siswa yang akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.  

Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain penyempurnaan  

kurikulum, pengadaan bahan ajar yang dinilai mampu meningkatkan 

pemahaman siswa. Upaya tersebut juga bertujuan untuk mencapai hasil belajar 

siswa secara optimal. 

Hasil belajar matematika sangat penting. Menurut  Kunandar (2013: 

62)  hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar. Jadi, hasil belajar sangat penting untuk 
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mengetahui seberapa besar kemampuan siswa khususnya dalam pembelajaran 

matematika. 

Pelajaran matematika sering dipandang sebagai mata pelajaran yang 

kurang diminati. Orang yang sudah beranggapan bahwa matematika sulit, 

pasti nantinya tidak menyukai matematika dan sulit untuk mempelajarinya 

sehingga hasil belajar matematika siswa kurang memuaskan. Menurut World 

Education Rangking yang diterbitkan Organisation For Economic 

Cooperation And Development (OECD) pendidikan di Indonesia berada pada 

peringkat 57 dari 65 negara. Data Kemendikbud dalam Konferensi Pers yang 

berjudul pemaparan Hasil Ujian Nasional SMP 2016 menurun dari 62,18 pada 

tahun 2015 menjadi 58,57 pada tahun 2016. 

Hasil belajar yang kurang memuaskan tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor yang bersumber dari guru, siswa, alat dan 

lingkungan. Faktor yang bersumber dari guru yaitu strategi pembelajaran yang 

kurang inovatif sehingga membuat siswa bosan belajar. Strategi pembelajaran 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Sehingga penelitian 

ini peneliti menerapkan strategi pembelajaran Problem Based Learning dan 

Two Stay Two Stray. 

Menurut Iif Khoiru,dkk (2011: 56) pembelajaran berdasarkan masalah 

adalah pembelajaran yang memusatkan pada kehidupan nyata yang bermakna 

bagi siswa, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan 

memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Kelebihan dari strategi Problem Based 

Learning yaitu siswa dilibatkan pada kegitan pembelajaran sehingga 

pengetahuannya benar – benar diserapnya dengan baik, siswa dilatih untuk 

dapat bekerjasama dengan siswa lain. 

Menurut Miftahul (2013: 207) Two Stay Two Stray merupakan sistem 

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanggung jawab, saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. 

Kelebihan dalam strategi ini yaitu mendorong siswa untuk berfikir aktif dan 

analitis dalam kelompok.  

Selain faktor yang bersumber dari guru, faktor yang bersumber dari 

siswa yaitu kurangnya dorongan belajar sehingga motivasi belajar siswa 
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menurun dan keaktifan siswa juga menurun. Dengan adanya motivasi  belajar 

siswa dapat menggali pengetahuan siswa sehingga siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang diharapkan. Menurut Mohamad Syarif (2015: 383) motivasi 

belajar ialah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai tujuan. 

Hasil penelitian Gulsah (2013) berkaitan dengan pembelajaran yang 

berbasis masalah menyimpulkan bahwa pembelajaran yang berbasis masalah 

akan menjadikan siswa bertanggung jawab dengan hasil permasalahan yang 

ada sehingga dengan strategi ini akan mendorong siswa lebih aktif dalam 

belajar. Munurut Faad Maonde,dkk (2015) dengan penelitian yang berkaitan 

dengan strategi Two Stay Two Stray menyimpulkan bawah strategi 

pembelajaran Two Stay Two Stray merupakan salah satu strategi yang dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika. 

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 

mengadakan peneletian dengan judul Pembelajaran Matematika Dengan 

Strategi Problem Based Laerning (PBL) Dan Two Stay – Two Stray (TSTS) 

Ditinjau Dari Motivasi Belajar Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 23 

Surakarta. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar matematika belum sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Pembelajaran cenderung berpusat hanya pada guru. 

3. Strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam penyampaian materi 

kurang tepat. 

4. Guru kurang memahami kesulitan yang dialami oleh siswa 

5. Kurangnya motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam belajar 

matematika. 

 

 

 



4 

 

C. Pembatasan Masalah 

Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika dibatasi 

pada: 

1. Hasil belajar matematika pada penelitian ini dibatasi dengan nilai tes 

hasil belajar pada pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu Problem 

Based Learning untuk kelas eksperimen dan strategi Two Stay – Two 

Stray  untuk kelas kontrol. 

3. Motivasi belajar adalah dorongan eksternal dan internal pada siswa – 

siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi tiga : 

1. Adakah pengaruh strategi Problem Based Learning  dan  Two Stay – Two 

Stray  terhadap hasil belajar ? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ? 

3. Adakah efek bersama antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar ? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan maslah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis dan menguji : 

1. Perbedaan pengaruh strategi pembelajaran dengan Problem Based 

Learning dan Two Stay – Two stray terhadap hasil belajar. 

2. Perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. 

3. Perbedaan efek antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian – penelitian yang 

menggunakan strategi Problem Based Laerning dan Two Stay – Two 

stray. 

b. Memberikan gambaran yang jelas pada guru tentang strategi Problem 

Based Laerning dan Two Stay – Two stray. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, memberikan masukan dalam memperluas pengetahuan dan 

wawasan tentang strategi pembelajaran matematika. 

b. Bagi sekolah, memberikan sumbangan dalam rangka memperbaiki 

strategi pembelajaran matematika disekolah – sekolah. 

c. Bagi siswa, untuk memotivasi siswa agar siswa lebih giat dalam 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


