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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring  dengan berkembangnya fenomena globalisasi, pendidikan di 

Indonesia diharapkan dapat menghasilkan out put yang berkualitas. Out put

pendidikan yang berkualitas bukan hanya siswa yang memiliki kemampuan 

intelektual, melainkan siswa yang mampu mengembangkan potensinya. Untuk 

itu Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, 

menyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah  

untuk:“...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, 

serta bertanggung jawab” (UU No. 20 Tahun 2003: 3).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk menambah 

pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan kepada manusia untuk 

mengembangkan bakat yang dimilikinya secara keseluruhan. Berhasil 

tidaknya pendidikan akan berpengaruh kepada kemajuan dan kemunduran 

perkembangan bakat manusia. Oleh karena itu, manusia harus berusaha 

mengembangkan dirinya dengan pendidikan dan memanfaatkan kemajuan 

teknologi.

Menurut Mc Leod (Muhabbin Syah, 2008: 10) education (pendidikan) 

berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan dan 
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pengembangan. Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode 

tertentu sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan baik diberikan 

kepada anak didik sebagai proses mengubah tingkah laku menjadi manusia 

dewasa yang mampu hidup mandiri, dapat mengembangkan dirinya dan 

mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Pendidikan erat hubungannya dengan proses pembelajaran dikarenakan 

proses pembelajaran merupakan interaksi dua arah antara guru dengan siswa, 

maupun siswa dengan siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran ini guru dituntut untuk lebih aktif, kreatif, 

dan inovatif khusunya pada proses pembelajaran matematika.

Salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah matematika. Matematika merupakan ilmu 

yang berkenaan dengan ide-ide atau konsep abstrak yang disusun secara 

hierarkis dan penalaran deduktif yang membutuhkan pemahaman secara 

bertahap dan berurutan. Oleh karena itu matematika diajarkan mulai jenjang 

pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Bagi siswa, pelajaran matematika

sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, membosankan dan tidak 

menyenangkan, dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Indikasi ini bisa 

dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Kewajiban seorang 

gurulah untuk menanamkan rasa senang mempelajari matematika dengan 

memberikan dorongan agar siswa menyenangi matematika, sehingga dapat 
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memberikan pengalaman yang bermakna dan untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal.

Upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses belajar 

mengajar, dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar

(Abdurrahman, 2009: 37). Hasil belajar yang dicapai siswa menentukan 

seberapa besar  kemampuan siswa dalam  penguasaan materi, merespons 

setiap pertanyaan, dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Semakin 

rendah keberhasilan siswa maka semakin rendah pula hasil belajar siswa. 

Namun dalam kenyataanya bahwa hasil belajar matematika siswa masih 

rendah.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 28 Maret 2013 menunjukkan 

bahwa kondisi awal yang dialami siswa kelas VIIE di SMP Negeri 2 

Colomadu, permasalahan yang dapat ditemukan antara lain: 1) antusias siswa 

dalam mengikuti pelajaran sebanyak 11 siswa (32,35%), 2) antusias siswa 

menanggapi atau menyanggah setiap pertanyaan sebanyak 4 siswa (11,76%), 

3) mengerjakan soal-soal yang diberikan guru sebanyak 9 siswa (26,47%), 4) 

kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika dengan nilai KKM ≥ 70 

sebanyak 15 siswa (44,18%). Hal ini menggambarkan tingkat motivasi dalam 

pencapaian hasil belajar siswa di SMP Negeri 2 Colomadu dalam pelajaran 

matematika masih rendah.

Motivasi belajar dalam proses pembelajaran memiliki fungsi sebagi

mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. Meningkatkan 
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motivasi belajar diperlukan mengingat bahwa hasil belajar akan meningkat 

apabila motivasi belajar juga bertambah. Motivasi merupakan kekuatan yang 

tersembunyi dalam diri seseorang, apabila berhadapan dengan suatu 

rangsangan maka seseorang akan terdorong untuk bertindak.

Menurut Hamzah B. Uno (2008:1) motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku. Dorongan ini berada di dalam 

diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya. Semakin kuat motivasi yang dimiliki seseorang, 

maka semakin besar pula tingkat keberhasilan yang akan diraihnya. Dengan 

demikian siswa akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Keberhasilan 

pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Masih banyaknya kendala-kendala 

yang melatarbelakangi rendahnya hasil belajar siswa belum mendapatkan 

penanganan yang serius, maka dari itu dibutuhkan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikannya.

Ada tiga hal utama yang perlu dilakukan dalam pembaharuan pendidikan, 

yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan

efektivitas strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang baik dalam 

proses belajar mengajar berguna agar siswa belajar secara efektif, efisien dan 

mengena pada tujuan yang diharapkan.

Menurut Hamzah B. Uno (2007: 3) strategi pembelajaran adalah cara-

cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang 

akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran 
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tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber 

belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi.

Usaha pemilihan strategi pembelajaran yang tepat harus diimbangi 

dengan kemampuan yang dimiliki seorang guru. Dengan strategi yang dipilih, 

guru juga harus mampu menguasai dan menerapkan strategi itu dengan baik. 

Kesesuaian strategi dan penguasaan guru terhadap strategi tersebut diharapkan 

siswa dapat lebih aktif sehingga memunculkan ide-ide baru. 

Menurut Syaiful Bahri (2010: 112) guru sebagai pendidik yang 

memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswanya di sekolah. Dengan 

keilmuan yang dimiliki seorang guru dapat menjadikan siswa menjadi orang 

yang cerdas. Oleh karena itu setiap guru harus memiliki kepribadian yang 

baik. Kepribadian seorang guru sebagai aspek yang tidak bisa dikesampingkan 

dari keberhasilan belajar mengajar untuk mengantarkan siswa menjadi orang 

yang berilmu dan berkepribadian yang baik.

Salah satu strategi pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang 

dihadapi siswa dan guru diatas adalah dengan strategi pembelajaran scramble. 

Strategi pembelajaran scramble adalah suatu metode mengajar dengan 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, setiap kelompok dibagikan

lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang 

tersedia. Keunggulan dari penerapan strategi pembelajaran scramble adalah 

mendorong siswa untuk lebih aktif mengerjakan soal yang diberikan, melatih 

siswa untuk saling bekerjasama, memudahkan siswa mencari jawaban dari 
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soal tersebut, melatih untuk disiplin dan mendorong pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut peneliti terdorong untuk 

meneliti masalah tersebut diatas dengan mengambil judul : “PENERAPAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN SCRAMBLE UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut :

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran scramble dapat meningkatkan

motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu?

2. Kendala apa saja yang ditemukan dengan penerapan strategi 

pembelajaran scramble untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

dalam pembelajaran matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Colomadu?

3. Apakah solusi yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa dengan penerapan strategi pembelajaran scramble?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan untuk mencapai hasil yang 

jelas dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Berdasarkan 

rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak 

dicapai adalah: 

1. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan penerapan 

strategi pembelajaran scramble dalam pembelajaran matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu.

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan dengan 

penerapan strategi pembelajaran scramble untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika siswa kelas VII SMP

Negeri 2 Colomadu.

3. Untuk mendapatkan solusi yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa dengan penerapan strategi pembelajaran scramble.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

      Secara umum penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat di 

dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama 

pada pelajaran matematika. Apabila kualitas pendidikan baik, maka hasil 

belajar siswa juga meningkat. Hasil belajar dapat dijadikan sebagai 

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah dan guru, penelitian ini diharapkan dapat menberikan 

informasi dan wawasan bagi sekolah dan guru dalam usaha 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Selain itu dapat 

membantu guru dalam mengembangkan strategi mengajar menjadi 

lebih efektif dan efisien.

b. Bagi siswa, dengan penelitian ini yang melibatkan siswa  diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika.

c. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

penerapan strategi pembelajaran scramble untuk meningkatkan

motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika.

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti 

yang relevan.


