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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan komponen dasar dalam meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia suatu bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan hal penting yang perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh, oleh 

sebab itu sistem pendidikan harus selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan. 

Menurut Trianto (2011:1)  pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Bidang kajian pendidikan yang mendapat perhatian salah satunya adalah 

matematika. Siswa menganggap bahwa mata pelajaran matematika itu sulit, 

untuk memahaminya membutuhkan kerja keras juga ketelitian dan ketekunan. 

Matematika merupakan dasar untuk ilmu lain, sehingga pemahaman siswa pada 

mata pelajaran matematika sangat membantu siswa dalam menyelesaian 

pesoalan pada mata pelajaran lain, seperti fisika, akutansi, dan konomi.  

Matematika merupakan ilmu dasar yang memiliki peranan penting dalam proses 

kehidupan. Menurut Gita, Dantes dan Sariyasa (2014) mata pelajaran 

matematika diberikan kepada siswa untuk membekali kemampuan berpikir logis, 

kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan bekerja sama. Salah satu indikator 

keberhasilan pencapaian kompetensi dan pemahan dalam matematika dapat 

dilihat dari hasil belajar. 

Hasil belajar menurut Jihad dan Haris (2010: 15) merupakan perubahan 

tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang 

sesuai dengan tujuan pengajaran. Hasil belajar mempunyai peranan penting 

dalam proses pembelajaran, dari hasil belajar dapat diketahui seberapa besar 

ketercapain kompetensi yang diberikan pendidik kepada siswa setelah proses 

pembelajaran. 



2 
 

 
 

Hasil belajar itu penting namun realitanya belum sesuai harapan. Realita 

tersebut ditujukan dari data PISA (Programme for Internation Student 

Assesment) yang mengevaluasi sistem pendidikan dalam bidang matematika, 

sains, dan membaca. Penilaian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2015 dari 69 negara peserta 

PISA . Berdasarkan data, rata-rata nilai matematika, rata-rata negara OECD 490, 

namun skor Indonesia hanya 386 (Kemendikbud, 2016).  Sedangkan hasil Ujian 

Nasional jenjang SMP/MTS sederajat telah diumumkan pada tanggal 2 Juni 

2017 dengan jumlah 4.157.035 peserta, nilai  rata-rata  UN pada tahun 2016 

sebesar 58.61, sedangkan  pada tahun 2017 nilai rata-rata UN sebesar 54,25. 

Dari hal tersebut menunjukan bahwa nilai rata-rata UN mengalami penurunan 

sebanyak 4,36 poin (Kemendikbud, 2017).  

Hasil belajar di SMP Negeri 5 Surakarta sudah baik, namun hasil yang 

didapat belum maksimal, hal tersebut ditunjukan pada penurunan nilai rata-rata 

UN dari tahun sebelumnya. SMP Negeri 5 Surakarta pada tahun 2016 

memperoleh rata-rata UN sebesar 76,04 dan pada tahun 2017 nilai rata-rata SMP 

Negeri 5 Surakarta sebesar 75,47. 

Hasil belajar yang  belum sesuai harapan tersebut dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik dari luar maupun dalam diri siswa.  Selain berasal dari diri 

siswa, orang tua, guru, dan lingkungan belajar turut mempengaruhi hasil belajar 

siswa.  Faktor penyebab dari dalam diri  siswa dapat berupa kurangnya motivasi, 

percaya diri, dan kemandirian siswa dalam belajar. Rendahnya motivasi belajar 

siswa menyebabkan siswa malas dalam belajar dan kurang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, serta cenderung bergantung dengan siswa lain dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. Sementara itu, rendahnya tingkat kemampuan siswa 

dalam memecahkan permasalahan matematika dan kurangnya kemandirian 

siswa dalam belajar juga turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Guru juga berperan penting dalam membantu meningkatkan 

belajar siswa.  Strategi pembelajaran yang inovatif dan variatif dapat 

meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam menelaah bahan ajar yang 

disampaikan oleh guru serta meningkatkan kemandirian siswa daam belajar . 
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Disisi lain, gaya belajar siswa juga mempengaruhi hasil belajar 

matematika siswa, yaitu gaya belajar yang tidak diterapkan secara optimal dan 

belum sesuai dengan kepribadian siswa. Menurut DePorter dan Hernacki 

(2013:110) mendefinisiskan gaya belajar sebagai suatu kombinasi dari 

bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah 

informasi. Gaya belajar tersebut dikatagorikan menjadi tiga yaitu visual, 

auditorial, dan kinestetik. Masing-masing siswa tentu mempunyai gaya belajar 

mereka sendiri. Gaya belajar visual cenderung belajar dengan mengoptimalkan 

pada apa yang dilihat atau indera penglihatan, auditorial pada indera 

pendengaran, dan kinestetik cenderuang pada sesuatatu yang disentuh, gerakan, 

atau praktik secara langsung. Maka dari itu, mengetahui tipe gaya belajar 

seseorang meruapakan suatu hal yang penting agar dapat mengoptimalkan 

proses pembelajaran. 

Selain faktor-faktor di atas, hasil belajar yang belum sesuai harapan 

ditunjukan pada penelitian redahulu yang belum juga bisa diselesaikan.. 

Sementara itu, hasil penelitian dari Aydin (2016) menyatakan bahwa penting 

untuk memberikan tempat untuk kegiatan dan aplikasi  masing-masing strategi 

pembelajaran serta diperlukan bahwa gaya belajar siswa diketahui oleh guru, 

karena dalam kasus kuliah yang diberikan individu yang memiliki gaya belajar 

yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka, sikap mereka terhadap kelas 

matematika, keberhasilan kelas matematika meningkat. Penelitian yang 

dilakukan Surya (2017) menyimpulkan bahwa melalui penerapan strategi 

Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

pada materi penyelesaian masalah yang melibatkan uang.   

Hasil penelitian tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan yang 

diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang dapat ditawarkan 

yaitu menguji faktor-faktor strategi fokusnya, serta untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan permasalahan matematika siswa dan meningkatkan 

kemandirian siswa dalam belajar, maka faktor-faktor strategi lain yang dipilih 

untuk diteliti yaitu strategi Problem based Learning dan Reciprocal Teaching, 
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serta faktor lain yang berpengaruh untuk mengoptimalkan hasil belajar yaitu 

gaya belajar siswa.   

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, timbul beberapa permasalahan yang 

diidentifikasi sebagai berikut. 

a. Hasil belajar matematika siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 5 

Surakarta belum sesuai harapan dan perlu ditingkatkan. 

b. Strategi pembelajaran yang diterapkan guru Matematika kurang inovatif 

sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

c. Tingkat keaktifan siswa yang masih rendah dalam pembelajaran 

matematika. 

d. Kurangnya motivasi siswa dalam pemebelajaran matematika. 

e. Kemampuan siswa dalam memecahkan persoalan matematika yang perlu 

ditingkatkan. 

f. Perhatian orang tua dalam pendidikan yang masih kurang. 

g. Gaya belajar sisiwa yang belum optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini lebih terarah. Adapun 

hal-hal yang membatasi penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Problem 

Based Learning untuk kelas control dan strategi Reciprocal Teaching untuk 

kelas eksperimen. Strategi pembelajaran Problem Based Learning berfungsi 

mengembangkan sikap aktif, pemikiran aktif dan inovatif, melatih 

kemampuan beragumentasi, melatih kepekaan, dan melatih kemampuan 

pengintegrasian masalah. Strategi pembelajaran Reciprocal Teaching siswa 

dituntut dapat mengontruksikan pengetahuannya sendirin tujuannya 

utamanya ialah untuk mengajarkan siswa belajar secara mandiri. 

2. Gaya belajar pada penelitian ini dibatasi pada gaya belajar pas siswa SMP 

Negeri 5 Surakarta. Gaya belajar dalam penelitian ini dibatasi kedalam tiga 

katagori yaitu gaya belajar visual, audirorial, dan kinestetik. Siswa dengan 
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gaya belajar visual akan belajar dengan apa yang mereka lihat. Siswa 

dengan gaya belajar auditoril akan belajar dengan apa yang mereka dengar, 

dan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik akan belajar melalui 

grakan, sentuhan, atau praktik secara langsung. 

3. Hasil Belajar matematika pada penelitian ini dibatasi dari hasil belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linier 

satu variabel setlah diterapkan strategi Problem Based Learning dan 

Reciprocal Teaching.. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah maka dapat diajukan tiga perumusan masalah 

sebagai berikut. 

a. Adakah pengaruh strategi pembelajaran Problem Based Learning dan 

Reciprocal Teaching terhadap hasil belajar matematika? 

b. Adakah pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika? 

c. Adakah interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran Problem Based 

Learning dan Reciprocal Teaching dengan gaya belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

a. Untuk menguji pengaruh  strategi pembelalajaran Problem Based Learning 

dan Reciprocal Teaching terhadap hasil belajar matematika. 

b. Untuk menguji pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

c. Untuk menguji interaksi antara penggunaan strategi Problem Based 

Learning dan  Reciprocal Teaching dengan gaya belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut. 
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a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pengaruh strategi pembelajaran Problem Based Learning dan Reciprocal 

Teaching terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari gaya belajar siswa. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, 

guru, dan sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu memberikan kesempatan siswa 

supaya lebih kreatif dan aktif dalam pembelajaran matematika. Manfaat 

bagi guru yaitu meningkatkan pembelajaran siswa dengan strategi yang 

inovatif seperti strategi Problem Based Learning dan Reciprocal Teaching. 

Manfaat bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan positif bagi sekolah dalam pembinaan yang berhubungan 

dengan strategi Problem Based Learning dan Reciprocal Teaching dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar matematika.  

 


