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BAB  I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

SMP Negeri 7 Purwokerto merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama yang berstatus negeri di Kabupaten Banyumas, tepatnya berada di 

jalan HOS Notosuwiryo nomor 1 Desa Teluk kecamatan Purwokerto Selatan. 

SMP Negeri 7 Purwokerto mempunyai visi “Religius, Kerja Keras, Kreatif, 

Inovatif dan Menghargai Prestasi”, untuk mewujudkan sebuah visi harus 

dibutuhkan misi, misi dari SMP Negeri 7 Purwokerto yaitu  (1) Mewujudkan 

warga sekolah yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

(2) Mewujudkan proses pembelajaran dan bimbingan secara menyenangkan 

dan efektif, (3) Mewujudkan warga sekolah yang mampu menyelesaikan 

masalah, (4) Mewujudkan perolehan nilai Ujian Nasional dengan perolehan 

peringkat 10 besar di tingkat Kabupaten Banyumas, (5) Mewujudkan 

kegiatan ekstrakulikuler yang berkualitas. (6) Mewujudkan kebersihan, 

keindahan dan kenyaman lingkungan sekolah, dan (7) Mewujudkan peserta 

didik yang mampu membuat produk, kerajinan, rekayasa dan pengabdian. 

Siswa SMP Negeri 7 Purwokerto secara keseluruhan berjumlah 829 siswa 

yang terbagi dalam 24 rombongan belajar (rombel), dimana setiap tingkatan 

kelas terdiri dari 8 rombel yaitu kelas A, B, C, D, E, F, G dan H. Dengan 

setiap rombel terdiri dari 30 sampai 35 siswa.  

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti saat melalukan program magang 

3 di SMP Negeri 7 Purwokerto, peneliti menemukan masalah dalam proses 
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pembelajaran matematika di kelas VIII A. Pada awal pembelajaran peneliti 

melakukan kegiatan apresepsi dengan menanyakan kepada siswa “apakah 

sudah membaca materi dirumah?” dan hampir semua siswa menjawab belum. 

Hal tersebut menggambarkan siswa tidak mempunyai keinginan mendalami 

lebih jauh materi yang dipelajari. Peneliti melanjutkan dengan melakukan 

pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, setelah dilakukan 

pengamatan hampir semua siswa tidak dapat menyelesaikan soal tersebut. 

Terlihat bahwa siswa tidak ulet dalam menghadapi kesulitan. Dari 

pengamatan tersebut peneliti melihat bahwa siswa kelas VIII A tidak 

memiliki ciri motivasi belajar, terlihat dari tidak mempunyai keinginan 

mendalami lebih jauh materi yang dipelajari dan tidak ulet dalam menghadapi 

kesulitan.  

 

Gambar 1.1  Contoh jawaban siswa pada ulangan harian   

 Berdasarkan contoh jawaban siswa pada saat ulangan harian di atas,  

peneliti menemukan masalah lain di kelas VIII A bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa masih rendah, hal ini terlihat  siswa 

masih belum dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah, dengan tahapan 
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yang benar. Siswa hanya dapat menyebutkan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan yang ada pada soal. Dari hal-hal yang diketahui siswa belum 

mampu membuat rencana penyelesaiannya, hal ini dikarenakan siswa lebih 

sering mengerjakan soal-soal latihan pada buku referensi yang ada, sehingga 

siswa kurang mendapatkan latihan soal yang lebih bervariasi, ini 

mengakibatkan siswa menjadi lebih terbiasa dengan bentuk soal rutin 

daripada bentuk soal yang tidak rutin. Pada proses pembelajaran siswa hanya 

menghafal pengetahuan yang diberikan guru dan kurang mampu 

menggunakan pengetahuan tersebut sehingga jika menemui soal yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah mereka tidak mampu merumuskan 

solusi dari soal tersebut.  

 Selain itu, proses pembelajaran matematika yang selama ini diterapkan 

masih menggunakan model pembelajaran klasikal, dimana guru lebih 

mendominasi di kelas sehingga mengakibatkan siswa menjadi tidak 

termotivasi untuk aktif belajar. Penerapan model pembelajaran klasikal juga 

dapat membuat proses pembelajaran menjadi monoton sehingga dapat 

menyebabkan siswa kurang dapat menggunakan kemampuan pemecahan 

masalah matematikanya secara optimal dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi.  

 Berdasarkan masalah yang telah ditemukan maka diperlukan suatu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, guru dituntut 

untuk mengetahui, memilih dan mampu menerapkan model pembelajaran 

Upaya Meningkatkan Motivasi…, Evah Yuli Setiawati, FKIP, UMP, 2017



4 
 

 
 

yang dinilai efektif sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif, dimana 

siswa diberikan kesempatan untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran 

dan berlatih memecahkan masalah yang mereka hadapi. Salah satunya dengan 

model pembelajaran SFAE (Student Facilitator and Explaining).  

 Model pembelajaran SFAE  merupakan  model pembelajaran 

kooperatif, dimana model pembelajaran ini yang mengembangkan interaksi 

antar siswa. Model pembelajaran SFAE guru hanya menyajikan materi dan 

selanjutnya siswa secara berkelompok melakukan diskusi untuk memecahkan 

suatu masalah. Setelah melakukan diskusi, siswa menjelaskan kepada siswa 

lainnya mengenai hasil diskusi dari kelompoknya. Selesai siswa menjelaskan, 

guru memberikan penekanan dari setiap ide yang diberikan siswa. 

 Suatu model pembelajaran dapat digabungkan dengan suatu strategi 

pembelajaran, agar tujuan pembelajaran  dapat dicapai dengan efektif dan 

efisien. Salah satu strategi yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan 

masalah yaitu strategi problem solving. Stretegi problem solving  bertujuan 

untuk memberikan pengalaman agar siswa dapat memanfaatkannya pada saat 

menghadapi masalah yang variasi. Dengan demikian, penerapan model 

pembelajaran SFAE dengan strategi problem solving dalam pembelajaran 

matematika di harapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah.  

 Dari yang telah dijelaskan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Dan 

Kemampuan Pemecahan Matematis Melalui Pembelajaran SFAE 
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Dengan Strategi Problem Solving Kelas VIIIA SMP Negeri 7 

Purwokerto” 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah penelitian: “Apakah pembelajaran SFAE dengan strategi Problem 

Solving dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan pemecahan 

masalah matematis kelas VIII A SMP Negeri 7 Purwokerto?”. 

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar dan 

kemampuan pemecahan matematika melalui pembelajaran SFAE dengan 

strategi Problem Solving kelas VIII A SMP Negeri 7 Purwokerto . 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif 

dan gambaran bagi penelitian berikutnya yang ada hubungannya dengan 

motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis. 

2. Manfaat Praktis  

a. Diketahuinya metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang 

tepat sehingga diharapkan guru mampu mengatasi kesulitan atau kasus 

yang dihadapi  
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b. Sebagai bahan pemikiran bagi guru untuk mengetahui peranan metode 

pembelajaran atau strategi pembelajaran terhadap motivasi belajar dan 

kemampuan pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan hasil belajarnya. 

3. Bagi Sekolah  

Sebagai tambahan informasi kepada lembaga pendidikan khususnya  

 SMP dalam rangka meningkatkan kualitas belajar mengajar. 

4. Bagi Siswa  

a. Membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar  

b. Membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika 

5. Bagi Peneliti  

a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang 

diperoleh dibangku kuliah  

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran matematika  
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