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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu usaha yang diciptakan lingkungan secara 

sengaja dan bertujuan untuk mendidik, melatih dan membimbing 

seseorang agar dapat mengembangkan kemampuan individu dan sosial. 

Pendidikan juga merupakansuatu usaha penyiapan subjek didik 

menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 

Pendidikan itu sendiri secara langsung berkembang seiring bertambahnya 

usia, mengingat bahwasanya pendidikan berlangsung di keluarga, sekolah 

dan lingkungan sekitar.  

Pendidikan yang didapat di sekolah formal salah satunya yaitu bidang 

studi Matematika. Matematika menjadi ilmu yang harus dipelajari karena 

Matematika mempelajari tentang ilmu hitung yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Johnson dan Rising (1972) menerangkan bahwa 

bidang studi matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, 

pembuktian yang logik. Matematika memiliki peranan penting dalam 

dunia pendidikan. Hal ini didukung berdasarkan fakta bahwa Matematika 

merupakan mata pelajaran yang dipelajaridisetiap jenjang pendidikan 

khususnya sekolah formal. Pada dasarnya ilmu matematika diajarkan 

untuk mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan Matematika dengan 

merubah pola pikir menuju pada hal yang mempunyai sikap kritis, kreatif, 

logis dan matematis. Namun kenyataannya sebagian besar siswa  

memandang Matematika sebagai bidang studi yang sulit untuk dipahami 

maupun dikuasai. Pandangan seperti ini yang mengakibatkan siswa 

menjadi kurang semangat dan hasil belajarnya kurang memuaskan. 

Salah satu upaya untuk dapat memahami dan mendapatkan ilmu 

Matematika dalam pendidikan yaitu dengan proses pembelajaran di 

sekolah. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. 

Djamarah dan Zein (2002) berpendapat bahwa nilai edukatif mewarnai 
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interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebelum pengajaran 

dimulai. Pembelajaran juga fakor terpenting dalam keberhasilan 

pendidikan. Proses pembelajaran sangatlah penting karena dari proses 

tersebut siswa dapat memahami, mengerti, dan mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang disampaikan oleh guru. 

Dalam proses pembelajaran keberhasilan tujuan proses belajar 

mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Dengan 

adanya interaksi antar guru dan siswa diharapkan siswa selalu termotivasi 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperoleh hasil belajar 

yang maksimal. Hasil belajar sangatlah penting karena menjadi 

perbandingan maupun tolak ukur kemampuan individu siswa yang 

dimiliki. Hasil belajar merupakan suatu capaian siswa dimana guru dapat 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi. Ngalim Purwanto 

(1982) menerangkan bahwa hasil belajar adalah pencapaian yang 

dihasilkan dari suatu proses penilaian atau evaluasi yang berlangsung 

pada satuan waktu tertentu. Hasil belajar sangatlah berpengaruh terhadap 

diri siswa karena hasil belajar merupakan suatu capaian keberhasilan 

dalam proses belajar di sekolah. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswasetelah ia menerima pengalaman belajarnya, dapat kita simpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu capaian yang siswa dapatkan dari suatu 

proses masukan dan hasilnya suatu keluaran berupa tingkat pemahaman 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima 

pengalaman belajarnya. Namun, kenyataanya hasil belajar matematika 

masih tergolong rendah atau belum sesuai dengan harapan. 

Rendahnya hasil belajar matematika merupakan salah satu 

permasalahan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil 

survei internasional Trends In International Mathematics And Science 

Study (TIMSS) oleh puspendik yaitu skor prestasi matematika SMP 

Indonesia berada di bawah rata-rata internasional. Berikut ini merupakan 

data hasil survei internasional Trends In International Mathematics And 
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Science Study (TIMSS) untuk prestasi matematika siswa SMP di 

Indonesia. Tahun 1999 mendapatkan peringkat 34 dengan jumlah peserta 

38. Tahun 2003 mendapatkan peringkat 35 dengan jumlah peserta 46. 

Tahun 2007  mendapatkan peringkat 36 dengan jumlah peserta 49. Tahun 

2011 mendapatkan peringkat 38 dengan jumlah peserta 42. 

Permasalahan rendahnya hasil belajar matematika di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang 

pertama faktor dari guru antara lain: 1) strategi pembelajaran yang kurang 

inovatif, 2) metode yang digunakan guru belum variasi, penggunaan 

metode yang monoton dapat menyebabkan kejenuhan pada siswa, 3) 

kurikulum kurang sesuai, 4) guru kurang menguasai bahan pembelajaran, 

5) alat-alat dan media pembelajaran yang kurang memadai. Dari faktor-

faktor tersebut dapat menimbulkan kesulitan belajar dan mengakibatkan 

hasil belajar yang rendah.  

Guru dapat memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristk dan kondisi siswa. salah satu strategi alternatif 

untuk menunjang hasil belajar siswa yaitu strategi Learning Start With A 

Question dan Information Search. Strategi Learning Start With A 

Question adalah suatu strategi pembelajaran aktif dalam bertanya.Mel 

Silbermen dalam bukunya Active Learning mengemukakan bahwa proses 

mempelajari sesuatu yang baru adalah lebih efektif jika siswa tersebut 

aktif mencari pola dari pada menerima saja (terus bertanya dari pada 

hanya menerima apa yang disampaikan oleh pengajar).  

Hisyam Zaini menerangkan bahwa strategi Information Search 

merupakan cara belajar secara kelompok untuk mencari informasi ( 

biasanya mencakup dalam pelajaran) untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa. Mencari informasi 

menekankan pada aspek kerjasama antar individu dimana keberhasilan 

kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok 

itu sendiri. Inti pada pembelajaran dengan menggunakan metode mencari 

informasi ini adanya saling kerjasama antar anggota kelompok, dimana 
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setiap anggota kelompok mempunyai tanggungjawab secara individu 

sekaligus kelompok, sehingga dari pebedaan masing-masing individu 

dapat saling bertukar pikiran dan berinteraksi secara terbuka untuk 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 

Ada beberapa siswa yang kurang antusias mengikuti diskusi dan 

pelajaran  dikarenakan kurangnya motivasi belajar dalam diri mereka. 

Siswa tersebut masih pasif, enggan, takut, dan malu untuk bertanya. 

Mereka memilih untuk diam jika ada pertanyaan yang diberikan oleh guru 

dan suatu hal yang belum mereka mengerti atau pahami dari pada harus 

menjawab dan bertanya kepada guru yang mengajar.  

Mengingat pentingnya pelajaran matematika untuk pendidikan, guru 

diharapkan mampu merencanakan pembelajaran sedemikian rupa 

sehingga siswa akan tertarik dengan matematika. Terdapat beberapa 

model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika antara lain model pembelajaran Learning Start With A 

Question dan Information Search. 

Faktor yang kedua yaitu bersumber dari siswa yaitu motivasi belajar. 

Sardiman (2006:73) menerangkan bahwa motivasi merupakan perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Sedangkan Hamzah A.M (2007:23) mengungkapkan 

bahwa indikator motivasi antara lain: 1) adanya hasrat dan keinginan 

belajar, 2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan, 4) adanya penghargaan dalam belajar 

dalam belajar, 5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, 6) adanya 

lingkungan belajar yang kondusif, sehingga mungkin siswa dapat belajar 

dengan baik. Berdasarkan observasi kondisi awal, kondisi motivasi siswa 

di kelas antara lain: 1) lingkungan belajar yang tidak kondusif, 2) 

beberapa siswa tidak memiliki dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 3) 

hanya sebagian siswa yang memiliki hasrat dan keinginan belajar. Dari 

beberapa indikator tersebut, hanya sebagian kecil yang mampu dicapai 
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oleh siswa di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dalam kelas. Karena 

motivasi siswa yang beragam maka hasil belajarnya juga akan beragam. 

Dari uraian tersebut tampak bahwa hasil belajar matematika di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun 

peneliti ingin mengkaji pengaruh perbedaan model pembelajaran yang 

diterapkan guru dan pengaruh perbedaan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa 

masalah yang berkaitan dengan hasil belajar matematika. Maka dari itu 

penulis ingin mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar matematika siswa SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta disebabkan oleh model pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru. 

2. Hasil belajar matematika siswa SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

belum sesuai dengan yang diharapkan dan masih perlu ditingkatkan. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

disebabkan oleh rendahnya motivasi belajar pada siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini perlu membatasi 

masalah agar penelitian yang dilakukan lebih efektif, efisien, terarah, dan 

dapat dikaji. Maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan dalam 

peneliti ini adalah: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

strategi pembelajaran Learning Start With A Questionuntuk kelas 

eksperimen dan Information Searchuntuk kelas control. 

2. Hasil belajar matematika siswa yang akan diukur hanya pada aspek 

kognitif. 
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3. Tingkat motivasi belajar siswa untuk menunjang hasil belajar 

matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaranLearning Start With A 

Questiondan Information Searchterhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar? 

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar matematika siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan menguji pengaruh strategi Learning Start With A 

Question dan  Information Search terhadap hasil belajar. 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 

belajar. 

3. Menganalisis dan menguji interaksi strategi pembelajaran dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Menemukan pengetahuan baru tentang meningkatkan hasil belajar 

matematika yang ditinjau dari motivasi belajar siswa menggunakan 

strategi learning Start With A Question dan Information Search. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk siswa 

Hasil penelitian ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kualitas hasil belajar matematika yang ditinjau dari motivasi 

belajar. 

b. Untuk guru 

Hasil penelitian ini dapat membantu guru dalam pemilihan 

strategi pembelajaran matematika yang lebih baik dan cocok. 

c. Untuk kepala sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan kepala sekolah dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan peningkatan hasil 

belajar matematika. Hal ini dapat digunakan dalam pembinaan 

guru-guru mata pelajaran matematika. 

 


