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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha, pengaruh dan dukungan kepada anak untuk membantu 

anak agar cukup mampu melaksanakan tugas individunya (Faturrahman, 

Ahmadi, Amri dan Setyono, 2012:3). Mengembangkan kualitas manusia harus 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Matematika tidak lepas dari 

perkembangan ilmu pengetahuan. Matematika merupakan mata pelajaran yang 

berkaitan dengan angka dan perhitungan. Menurut Haryono (2014: 6) dengan 

memanfaatkan bukti-bukti matematika banyak filsuf membangun teori 

pengetahuan dan penalaran, hal ini merupakan pencapaian yang memuaskan. Hal 

ini menunjukan pentingnya matematika dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

Berhasilnya suatu proses pembelajaran pada umumnya dilihat dari hasil 

belajar. Menurut Majid (2014: 28) hasil belajar merupakan hal yang dipandang 

dari sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan 

perkembangan mental yang terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor lebih baik dibandingkan pada saat sebelum belajar. Sedangkan dari 

guru, hasil belajar adalah penilaian setelah selesainya proses pembelajaran. 

Hasil belajar matematika sangat penting karena merupakan tolak ukur 

keberhasilan proses pembelajaran dan tolak ukur kebijakan meningkatkan 

kualitas pendidikan. Berbagai gagasan yang direalisasikan untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika, namun kenyataannya hasil belajar cenderung belum 

sesuai harapan. Dari hasil peringkat pendidikan yang diterbitkan oleh OECD 

(Organisation for Economic Co-orporation and Development) menyatakan 

bahwa pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke 62 dari 70 negara di dunia 

dengan nilai matematika 397 (PISA, 2015, http://www.oecd.org/pisa). Dari hasil 

nilai rata-rata UNBK Provinsi Jawa Tengah dengan nilai matematika 48,65 

(https://kemdikbud.go.id). Ditunjukkan pula dari hasil ujian nasional (UN) di Mts 

N Gondangrejo, rata-rata nilai mata pelajaran matematika tahun 2015 mendapat 
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50,03, tahun 2016 mendapat 45,46 dan tahun 2017 mendapat 51,89 

(https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/). 

Hasil belajar belum sesuai harapan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Slameto (2010: 54) faktor internal 

siswa yaitu faktor jasmani (faktor kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis 

(inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan) dan faktor 

kelelahan. Sedangkan faktor ekstern siswa yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat. Menurut Kompri (2015: 231) motivasi dan belajar 

merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Siswa akan giat belajar jika ia 

mempunyai motivasi untuk belajar. Terdapat anggapan bahwa matematika itu 

sulit menyebabkan rendahnya motivasi siswa untuk giat belajar. Sehingga pada 

saat pembelajaran matematika siswa kurang bersemangat. 

Hasil belajar matematika yang belum sesuai harapan juga disebabkan oleh 

strategi yang digunakan oleh guru. Umumnya guru menggunakan strategi 

ceramah, dengan strategi ceramah ini siswa hanya berperan pasif dalam 

memperoleh pelajaran. Hal ini menyebabkan siswa kurang tertarik dengan 

pembelajaran atau motivasi siswa rendah. Tujuan pendidikan yang sangat penting 

harus diperhatikan oleh para guru. Untuk mencapai tujuan itu guru hendaknya 

merancang pembelajaran yang mengubah peran siswa yang pasif menjadi aktif 

dan meningkatkan motivasi siswa. Sebagai alternatif guru bisa menggunakan 

strategi Problem Based Learning dan Discovery learning yang dapat 

meningkatkan motivasi siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, Usodo, dan Subanti (2015) 

meneliti tentang eksperimen pembelajaran discovery learning (DL) dan problem 

based learning (PBL) pada materi bangun ruang ditinjau dari kemandirian belajar 

siswa kelas VIII SMP Negeri di Kabupaten Banyumas. Hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa pembelajaran discovery learning dan problem based 

learning menghasilkan prestasi belajar matematika siswa sama. Prestasi belajar 

matematika siswa dengan pembelajaran discovery learning dan problem based 

learning  lebih baik daripada pembelajaran langsung. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nurbaiti, Irawati dan Panjaitan (2016) meneliti tentang pengaruh 

https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/
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pendekatan problem based learning terhadap kemampuan komunikasi matematis 

dan motivasi belajar siswa. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan motivasi belajar siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan problem based learning lebih baik daripada 

pembelajaran dengan ekspositori. 

Berdasarkan keterangan tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Eksperimen Pembelajaran Matematika Dengan Strategi Problem based 

learning Dan Discovery learning Tehadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau 

Dari Motivasi Siswa Kelas VIII Mts N Gondangrejo Tahun 2017/2018”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang terkait dengan hasil belajar 

matematika dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika belum sesuai harapan. 

2. Kurang berinovatifnya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

3. Masih ada anggapan matematika itu sulit. 

4. Kurang tertariknya siswa terhadap mata pelajaran matematika. 

5. Siswa memiliki tingkat motivasi yang berbeda-beda. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini difokuskan pada hasil 

belajar matematika. Faktor-faktor yang terkait dengan hasil belajar matematika 

dibatasi menjadi: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah problem 

based learning dan discovery learning. 

2. Hasil belajar matematika dibatasi pada materi pembelajaran SMP kelas VIII. 

3. Motivasi siswa dibatasi pada semangat siswa dalam berpartisipasi mengikuti 

pembelajaran matematika. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, permasalahan penelitian ini 

dirumuskan menjadi tiga. 

1. Adakah perbedaan pengaruh strategi problem based learning dan discovery 

learning terhadap hasil belajar matematika ? 
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2. Adakah perbedaan pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar 

matematika ? 

3. Adakah interaksi antara penerapan strategi problem based learning dan 

discovery learning dengan motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji perbedaan pengaruh strategi problem based learning dan 

discovery learning terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk menguji perbedaan pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

3. Untuk menguji interaksi antara penerapan strategi problem based learning 

dan discovery learning dengan motivasi siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan baru tentang penerapan strategi pembelajaran 

problem based learning dan discovery learning terhadap hasil belajar 

matematika ditinjau dari motivasi siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi siswa untuk mendapat 

pengalaman pembelajaran dengan strategi problem based learning dan 

discovery learning serta memiliki motivasi yang tinggi dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi guru untuk  reverensi 

pembelajaran, pembelajaran bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan, 

dengan menerapkan berinovatif strategi pembelajaran. Pembelajaran yang 

menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

meningkatkan hasil belajar. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi sekolahan untuk 

memberi sosialisasi dan dukungan para guru menerapakan berbagai 

strategi pembelajaran, agar pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Memfasilitasi agar meningkatkan motivasi siswa, sehingga hasil belajar 

yang diharapkan dapat tercapai. 

d. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian dan perbedaan penerapan 

strategi pembelajaran problem based learning dan discovery learning 

terhadap hasil belajar ditinjau dari tingkat motivasi siswa. 


