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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berkuantitas. Sehingga mampu menjadi manusia yang berintegritas 

serta berharkat martabat tinggi dan  memiliki budhi pekerti yang luhur. Jumali, 

Surtikanti dan Sundari  (2010 : 18) menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu 

kegiatan komunikasi mengenai ilmu pengetahuan secara efektif dengan adanya 

subyek pendidikan yang akan dibentuk karakter dan watak dengan pemberian tugas. 

Dengan demikian, pendidikan mengutamakan pencapaian akademisi dan 

pembentukan karakter yang baik sehingga siswa mampu mengembangkan potensi 

dalam diri siswa. 

Problematika dalam dunia pendidikan yang dialami oleh Bangsa Indonesia 

adalah pemahaman masyarakat mengenai pendidikan yang masih lemah, pemuda 

yang kurang kompetitif dalam menghadapi dunia global, sarana prasarana yang 

tersedia serta mutu dari seorang pendidik (Djohar, 2006 : 6 ). Berbagai persoalan 

yang melanda pendidikan di Indonesia mampu diubah ketika mampu merubah visi 

dan misi, mampu menyiapkan pendidik yang berkualitas serta memiliki pengalaman 

yang terlatih (Djohar, 2006 : 7 ).  Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi dan kreatifitas 

pembelajaran yang akan mampu meningkatkan minat belaja siswa, sehingga 

pencapaian hasil belajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Hasil belajar merupakan suatu titik pencapaian dari kegiatan pembelajaran. 

Rusmono (2012: 10) menyatakan hasil belajar adalah perubahan perilaku individu 

yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Salah satu mata pelajaran 

dengan keberhasilan yang rendah adalah matematika. Menurut  Peraturan Mentri 

Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

bahwa matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi, 

sehingga memiliki arti penting dalam meningkatkan pola pikir manusia (https:// 

kemendikbud.go.id)     

Rendahnya hasil belajar siswa merupakan salah satu faktor yang menentukan 

kualitas pendidikan suatu negara. Rendahnya hasil belajar di Indonesia tergolong 
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masih rendah, dapat ditunjukkan dengan hasil survey yang dilakukan oleh 

Programme for Study Assesment (PISA) pada tahun 2015 dibawah Organization for 

Economic Coorporation and Development (OECD) bahwa Indonesia menduduki 

urutan ke 62 dari 72 negara di dunia. perolehan minat baca siswa Indonesia sebesar 

403, Ilmu Pengetahuan Alam 389 dan Matematika 397 (PISA, 2015, http: //www. 

oecd.org/pisa). Perolehan nilai UNBK Jawa Tengah yang masih rendah yaitu 48,65 

(https://kemdikbud.go.id).  SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, merupakan salah satu 

dari beberapa sekolah yang ada di Kota Surakarta dengan hasil belajar Matematika 

yang belum mencapai harapan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, 

bahwa nilai matematika kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta pada salah satu 

ulangan harian dengan rata-rata 57,30 dimana kriteria ketuntasan minimal adalah 75. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang dapat kita lihat dari dua 

sudut pandang yaitu dari sisi para siswa dan yang kedua dilihat dari sisi pendidik. 

Menurut Djohar (2006, 5) rendahnya kemampuan awal (entry-level ability)  seorang 

guru seperti memahami karakteristik siswa dan cara mengajar yang tidak disesuaikan 

dengan kemampuan siswa akan mempengaruhi proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan tidak menyenangkan dan membosankan.  

Dilihat dari sisi peserta didik, bahwa rendahnya hasil belajar Matematika dapat 

disebabkan dari kemandirian seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. 

Menurut Ali dan Asrori (2004: 108) terlihat gejala-gejala negatif dalam 

perkembangan kemandirian siswa antara lain ketergantungan disiplin, sikap tidak 

peduli, sikap konformistik, sehingga perkembangan kemandirian individu harus 

diikhtiarkan secara serius, sitematis dan terprogram. Sementara untuk perilaku yang 

mencerminkan kemandirian yang baik antara lain : 1) berorientasi pada pemecahan 

masalah, 2) Sadar akan tanggug jawab, 3) menjadi lebih toleran, 4) ada keberanian 

untuk menyelesaikan permasalahan, 5) mampu mengekspresikan temuannya dengan 

penuh keyakinan dan keceriaan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta menyatakan bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai 

sumber belajar terbilang masih rendah yaitu 48,8% kadang-kadang. Sejumlah 18% 

siswa tidak berani mengerjakan tugas kedepan, hal tersebut menunjukkan bahwa 

https://kemdikbud.go.id/
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kemandirian siswa kelas VIII SMP 4 Muhammadiyah Surakarta tergolong masih 

rendah.  

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika dapat dilihat 

dari sudut pandang seorang pendidik. Kebanyakan para guru kurang mampu 

menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, terutama pembelajaran matematika 

yang masih menggunakan strategi konvensional. Sesuai dengan perkembangan 

strategi pembelajaran, haruslah seorang guru membuat atau menerapkan suatu 

inovasi dan pembaharuan terhadap cara mengajar yang akan dilakukan. Strategi 

pembelajaran yang mampu mengurangi kebosanan siswa terhadap pembelajaran 

adalah Strategi Brain Based Learning dan Problem Based Learning. Menurut Jensen 

(2011 : 6) pendidikan berbasis otak mempertimbangkan bagaimana kerja otak belajar 

dengan optimal. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, yang dilakukan oleh Nur 

(2016) dalam hasil wawancara menyatakan bahwa model pembelajaran Brain Based 

Learning membuat para mahasiswa mandiri karena mereka dapat mengatur sendiri 

topik yang akan dipelajari. 

Strategi pembelajaran Matematika yang dapat diterapkan strategi Problem Based 

Learning. Menurut Rusmono (2012: 81) Problem Basel Learning adalah alur 

kegiatan dalam peroses pembelajaraan yang berpusat pada siswa, dengan pemaparan 

pemecahan masalah untuk memberikan rangsangan terhadap siswa yang bertujuan 

penemuan konsep dan mengetahui tahap-tahap pengerjaaan atau penemuan sehingga 

siswa mampu mengaitkan dengan materi yang telah mereka peroleh. Jadi strategi 

pembelajaran Problem Based Learning akan memberikan pengalaman yang tertanam 

dalam pikiran siswa terutama dalam pemecahan soal Matematika, dan sangat 

berpengaruh dalam perolehan hasil belajar.  

Berdasarkan berbagai problematika yang menyangkut rendahnya hasil belajar, 

dan penerapan strategi mengajar guru yang kurang effektif, penulis akan melakukan 

sebuah penelitian mengenai Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan Strategi 

Brain Based Learning dan Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar 

Matematika ditinjau dari Kemandirian Siswa SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

 

 



4 
 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat didefinisikan berbagai permasalahan 

yang terkait dengan hasil belajar matematika yaitu : 

1. Kualitas pendidikan yang masih rendah. 

2. Persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang masih lemah. 

3. Banyaknya generasi muda yang kurang kompetitif dalam menghadapi dunia 

global.  

4. Kualitas dari seorang pendidik yang kurang bagus. 

5. Keberhasilan hasil belajar matematika yang masih rendah. 

6. Rendahnya kemampuan awal guru. 

7. Penerapan strategi pembelajaran yang kurang inovatif. 

8. Munculnya berbagai gejala- gejala negatif dalam perkembangan kemandirian 

siswa.  

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang telah dirumuskan, maka peneliti 

memberikan pembatasan masalah mengenai hasil belajar dan faktor-faktor yang 

memepengaruhinya sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika siswa, yang ditunjukkan dengan perolehan nilai 

ulangan dalam pelajaran Matematika.  

2. Penerapan strategi Brain Based Learning dan Problem Based Learning. Dengan 

kelas eksperimen adalah kelas dengan strategi Brain Based Learning, sementara 

kelas control adalah kelas dengan strategi Problem Based Learning. 

3. Kemandirian siswa yang harus ditingkatkan untuk memperoleh hasil belajar 

yang sesuai dengan harapan.  

D. Rumusan Masalah  

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran Brain Based Learning dan Problem 

Based Learning terhadap hasil belajar matematika ?  

2. Adakah pengaruh kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika?  

3. Adakah pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian 

terhadap hasil belajar matematika. 
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E. Tujuan Penelitian  

Dapat dirumuskan bahwa berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian yang dilakukan 

adalah : 

1. Menguji pengaruh antara strategi pembelajaran Brain Based Learning dan 

Problem Based Learning terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji pengaruh kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika. 

3. Menguji pengaruh interaksi anatara strategi pembelajaran dan kemandirian 

terhadap hasil belajar siswa. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

 Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap bahwa mampu 

memberikan gambaran mengenai pengaruh strategi pembelajaran Brain Based 

Learning dan Problem Based Learning terhadap hasil belajar matematika ditinjau 

dari keaktifan siswa. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Siswa  

Memberikan pengalaman dalam belajar, bahwasannya matematika mampu 

diterapkan dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan, bekerja secara 

alamiah dan tidak membosankan 

b. Bagi Guru  

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan guru, atau masukan guru 

mengenai strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk diterapkan ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan strategi Brain 

Based Learning dan Problem Based Learning.  

c. Bagi sekolah  

 Mampu memberikan pengetahuan baru kepada siswa, guru dan orang tua 

siswa, bahwa kemandirian siswa akan mempengaruhi hasiul belajar. Dan 

mampu dimanfaatkan sebagai referensi dalam meningkatkan strategi 

pembelajaran yang akan diterapkan.  
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d. Bagi peneliti  

 Mampu memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih dalam 

mengenai strategi pembelajaran terutama Brain Based Learning dan Problem 

Based Learning dengan kemandirian siswa terhadap hasil belajar yanag akan 

diperoleh.  

 

 

 

 

  


