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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang berperan dalam 

membina dan membentuk manusia berkualitas tinggi. Melihat pentingnya 

pendidikan, masalah mutu pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah 

Indonesia. Ditetapkannya matematika menjadi salah satu mata pelajaran wajib 

merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan m asyarakat 

Indonesia. Hamdani (2011: 21) menyatakan 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 keagamaan, emosional, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat 

Hasil belajar matematika itu sangat penting. Hal ini dikarenakan hasil 

belajar matematika berguna untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan 

dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika yang telah 

diajarkan. Menurut Rusmono  (2012: 10) menyatakan hasil belajar adalah 

perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor.  

Namun pada realitanya hasil belajar matematika masih belum 

memenuhi harapan. Berdasarkan survei Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011 diketahui bahwa hasil belajar 

matematika siswa Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 42 negara dengan 

skor rata-rata 386. Sedangkan survey yang dilakukan oleh Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2015 

menggunakan tes Programme for International Student Assesment (PISA) 

menyatakan bahwa prestasi matematika Indonesia berada pada peringkat 69 

dari 76 negara yang mengikuti PISA. Rendahnya hasil belajar matematika 

terlihat dari turunnya rerata hasil Ujian Nasional Matematika Tahun Pelajaran 
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2016/2017 sebesar 0.06 poin pada siswa SMP. Dengan nilai rerata Ujian 

Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 sebesar 53.87 untuk SMP Negeri, 54.01 

untuk MTS, dan 54.46 untuk SMP Swasta. SMP Negeri 2 Baki  mendapat 

peringkat 41 dari 69 sekolah negeri dan swasta se-Kabupaten Sukoharjo 

dengan nilai rata-rata Ujian Nasional Matematika 43.59. 

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar 

matematika  adalah minat belajar siswa. Setiap siswa mempunyai minat belajar 

yang berbeda-beda ada yang tinggi, rendah dan sedang. Minat belajar siswa 

akan mempengarui proses belajar siswa, jika proses pembalajaran tidak 

berjalan dengan lancar maka hasilnya yang dicapai juga tidak maksimal. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2014) dengan judul “Eksperimen 

Model Pembelajaran Think-Pair-Share Dengan Modul (TPS-M) Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Minat Belajar”, menyatakan bahwa 

model pembelajaran TPS-M memberikan prestasi belajar matematika yang 

lebih baik dibandingkan model pembelajaran TPS. Kemudian siswa dengan 

minat belajar tinggi, sedang dan rendah memiliki hasil belajar matematika yang 

sama.  

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan teori ini adalah hasil  

penelitian yang dilakukan oleh  Bekti Wulandari dan Herman Dwi Surjono 

(2014) dengan judul “Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Hasil 

Belajar Ditinjau Dari Motivasi Balajar PLC di SMK”, setelah dilakukan 

penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang diajar dengan metode PBL dengan siswa yang 

diajar dengan metode pembelajaran demonstrasi. Hasil belajar siswa yang 

diajar dengan metode PBL lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar 

dengan metode pembelajaran demonstrasi.  Hamdani (2011: 87) menyatakan 

Problem Based Learnig menekankan masalah kehidupannya yang bermakna 

bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan masalah, mengajukan 

pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 

Sedangkan hasil penelitian Suminar dan Meilani (2016) menunjukkan 

bahwa strategi pembelajaran Discovery Learning adalah model pembelajaran 
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yang lebih cocok diterapkan karena dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran tersebut. Ridwan Abdullah Sani (2015: 97) 

mengungkapkan strategi pembelajaran Discovery Learning merupakan 

pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi 

yang dapat membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan 

sendiri. Jadi dalam pembelajaran Discovery Learning siswa dituntut aktif dan 

kreatif dalam menyelesaikan masalah, siswa pun dapat berdiskusi dengan 

temannya dalam menemukan sendiri pemecahan masalah yang diberikan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis pada penelitian ini akan meniliti 

sejauh mana pengaruh strategi pembelajaran Project Based Learning dan 

Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari minat 

belajar siswa di SMP Negeri 2 Baki Tahun Ajaran 2017/2018. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang terkait hasil 

belajar matematika dapat diidentifikasi sebagai berikut :  

1. Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. 

2. Kurangnya inovasi strategi pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi 

kurang menarik. 

3. Siswa kurang aktif selama proses pembelajaran. 

4. Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya pembelajaran di sekolah. 

5. Minat belajar siswa masih kurang sehingga menyebabkan siswa tidak 

dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah fokus penelitian ini yaitu hasil belajar 

matematika. Faktor yang mempengaruhi fokus dibatasi pada : 

1. Hasil belajar matematika (Y) yang masih belum sesuai harapan. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

Problem Based Learning (X1.1) dan strategi Discovery Learning (X1.2). 

3. Minat (X2) belajar siswa yang masih kurang terhadap pembelajaran 

matematika.  
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D. Rumusan Masalah  

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran yang digunakan terhadap hasil 

belajar matematika ? 

2. Adakah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika ? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dengan minat belajar 

terhadap hasil belajar matematika ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh strategi pembelajaran Problem Based Learning dan 

Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar metematika. 

3. Menguji interaksi antara strategi pembelajaran dengan minat belajar 

terhadap hasil belajar matematika.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengetahuan baru 

tentang pengaruh strategi pembelajaran Problem Based Learning dan 

Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui sejauh mana 

minat belajar siswa dalam pembelajaran agar pembelajaran dapat 

menghasilkan hasil yang baik.  

b. Bagi Guru  

Penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk referensi guru dalam 

penerapan strategi pembelajaran yang lebih baik dan lebih banyak 

variasi dalam mengajar. 

c. Bagi Sekolah  

Memberikan sumbangan positif bagi sekolah guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika berkaitan dengan penggunaan 

strategi pembelajaran Problem Based Learning dan Discovery Learning 

terhadap hasil belajar matematika. 
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d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan 

baru serta untuk mengetahui keefektifan stretegi pembelajaran Problem 

Based Learning dan Discovery Learnig. 


