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BAB I 

PENDAHULUAN 



1.1 Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAI-TOLUAN 

Kuti.kulum pengajaran tingkat Sekolah Dasar berbeda dengan tingkat Sekolah 

Lat\jutan Tingkat Pertama, . terutama bidang studi IF A. Pada tingkat Sekolah Dasar 

bidang studi II' A masih dalam persoalan tentang lingkungan alam sekitamya, 

scdangk;m pada lingkal Sckolah Lanjulan Tingkat Pcr1ama llidang studi II' A terbagi 

menjadi bidang studi Biologi dan Fisika, materi bidang studi fisika mulai membahas 

tentang penye]csaian suatu problem sehubungan dengan apJikasi dariteori, hukum 

serta persoalan rnat.ematis. !vlatematika rnernang dibutuhkan, sehab mempelajari fisika 

tidak dapat terhindar dati perhitungan-pemitungan yang melibatkan ketrampilan 

matematis. Kurangnya kcrnampuan maternatis dari siswa menyebabkan terhambatnya 

Proscs Bclajar Mcngajar terutama terganggunya kelancaran penyarnpaian materi 

fL'.;ika. 

Dalam lllcngalasi masalah Icrscbut, pengajar terpaksa berhenti menerangkan 

pelajaran fisika dan menerangkan matematika di tengah-tengah berJangsungnya 

pcJajaran fisika. Bahkan mungkin pengajar mengulang kembali materi pe1ajaran fisika 

yang fOludah diterangkan, maka akan dicoba sebelum memasuki materi pelajaran fisika, 

tcrlebih dulu mencrangkan matematika yang berkaitan dengan materi pelajaran fisika. 
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Hcrdasarkan alasan tcrscbut di atas, maka penuHs bel1l1aksud untuk 

melakukan pcnelitian yang bel:.judul Studi Perbandingan Prcstasi Bclajar Siswa Antara 

Pcnyampaian Matematika Scbelum dcngan Di tcngah-tengah Berlangsungnya 

Pelajaran Fisika pada Sub Pokok Bahasan Gaya clan Tekanan di srvlP Kristen Bethel 

Surabaya. 

1.2 I'cllllllusan Ivlasalah 

Pcrmasalahan yang di~iukall, apakah hasil prcslasi helaja!" siswa yang di~iar 

dcngan penyampaian matematika scbelum. akan lebih baik dallpada prestasi belajar 

siswa yang diajar dcngan Illcncrangkan matematika di tcngah-tengah bcrlangsungnya 

peJajaran fisika? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pcne1itian ini bCl1llj1lan I1ntllk mengctahui : 

I. Pcrhcdaan hasil prcslasi bc1ajar siSW:l antam penyamp:lian m:llcm:ltib scbclum 

herlangsungnya pC"lajaran lisika dengan prestasi bclajar siswa yang pen:\iampaian 

matcmatika d~iclask:ln di tengah-tengah bcrlangsungnya pelajal'an fisi.ka. 

2. Mcncntukan model Illan:l yang lebih efektif untuk mengajarkan kansep Gaya dan 

Tckanan pada siswa SLTP kcIas I, an tara penyampaian matematika sebelum dan 

cli tcngah~tengJh bcrJangsungnya pclajaran fisika . 
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1.4 Ruang Lingkup 

Pennasalahan ini dibata'li pada: 

1. Kelompok siswa yang me~adi sampel penelitian hanyalah siswa kelas I-A dan 

kelas I-B SMPK "BKD-IEL". 

2. Bahan pengajaran yang disampaikan hanya meliputi materi pelajaran Gaya dan 

Tekanan. 

1 .5 Hipotcsis 

Dugaan semcntal'a untllk rnenjawab rnasalah yang diajukan adalah: 

Prestasi helajar siswa yang diajal'kan dengan penyampaian rnatematika sebelum 

berlangsung pclajaran fisika lebih baik daripada penyampaian matematika di tengah

tengah berlangsung pelajaran flsika. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disajikan dengan urutan sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II 

Bab I mel\ielaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, ruang lingkup serta hipotesis penelitian. 

: LANDASAN TEORl 

Bab IT tcntang 1atar belakang kesulitan belajar, kedudukan 

matcmatika dalam fisika, pcJajaran matematika sebagai pendahuluan, 



BAB III 

BABIV 

BAB V 
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pelajaran matcmalika di tcngah-tengah berlangsungnya pelajaran 

fisika, mateti pcndahuluan matemalika.malcri pclajaran fisika. 

: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III menguraikan tentang rancangan penelitian, prodesur 

penelitian, pcpu]asi dan sampel, serta jenis dan metode pengumpulan 

data serta metode analisis data 

: AN ALISIS DATA, INTERPRET ASI DAN DISKUSI 

Datl data yrulg diperoleh dilakukan analisis data dan penguJlan 

hipotcsis. IIasilnya akan diinterprctasikan untuk mendapatkan 

kcsimplllan. Scdangkan diskusi mcnguraikan tentang pcnycbab hasil 

kesimpulan yang didapatkan. 

: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V menjeJaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

serta menyarnpaikan beberapa saran yang rnungkin berguna bagi 

keberhasilan proses belajar mengajar. 




