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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa sangatlah ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia, sedangkan kualitas sumber daya manusia  tergantung pada 

pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok 

dan menjadi peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. 

Kemajuan bangsa Indonesia dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang 

baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat 

dan martabat manusia Indonesia.  

Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah wadah yang sangat 

menentukan kualitas suatu bangsa. Kualitas pendidikan dapat meningkat dengan 

adanya hasil belajar yang baik, terutama hasil belajar matematika. Hasil belajar 

matematika  penting bagi setiap siswa maupun guru. Bagi siswa, hasil belajar 

matematika ini digunakan sebagai tolak ukur dalam proses belajar selama 

beberapa waktu dan merupakan bagian akhir dari proses belajar yang tujuannya 

agar mendapatkan hasil yang baik. Bagi guru, hasil belajar siswa sangat penting 

untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

Menurut Nana Sudjana (2011:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Anak 

yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional memandang hasil belajar sebagai 

keluaran dari suatu sistem pemrosesan berbagai masukan yang berupa informasi.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang memiliki peran 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Matematika dipelajari disemua jenjang 

pendidikan dari SD, hingga Perguruan Tinggi. Meskipun selalu dipelajari 

disemua jenjang, namun faktanya masih banyak siswa maupun mahasiswa yang 

memandang bahwa matemtika merupakan momok dalam studi dan sulit untuk 
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difahami maupun dikuasai didukung dari masih rendahnya hasil belajar 

matematika.   

Hasil belajar matematika siswa SMP di Indonesia masih rendah. Pada 

penelitian TIMSS tahun 2007, Indonesia hanya memperoleh skor 397 dari rata-

rata internasional 500 dalam hal knowling (Mullis, et al, 2008:121). Rendahnya 

hasil belajar ini dikarenakan salah satunya guru masih menjadi peneyelesai soal. 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru langsung menjelaskan konsep secara 

informatif, memberikan contoh soal serta memberikan latihan. Dari hal tersebut, 

maka kegiatan pembelajaran memjadi kurang bermakna dikarenakan siswa 

kurang aktif dan berfikir kritis sehingga pemahaman siswa tentang konsep 

matematika masih sangatlah lemah.  

Hasil belajar matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II 

masih rendah. Tingkat perolehan nilai siswa yang memperoleh nilai diatas KKM 

masih dibawah 37% dengan kriteria tuntas apabila   70 dan dikatakan belum 

tuntas apabila < 70. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

siswa masih kurang optimal. Data ini diperoleh dari hasil belajar Ulangan 

Tengah Semester  Gasal Tahun ajaran 2015/2016 setelah melakukan 

dokumentasi dari pihak sekolah.  

Penyebab rendahnya hasil belajar matematika dapat berasal dari faktor 

intern dan faktor ekstern (Slameto, 2003:54). Faktor intern dapat berasal dari 

faktor psikologis antara lain  dari motivasi belajar siswa, sedangkan faktor 

ekstern dapat berasal dari faktor sekolah yaitu model pembelajaran yang 

diterapkan. Dalam pembelajaran matematika, rendahnya motivasi belajar siswa 

disebabkan karena siswa memiliki beban belajar yang banyak. Motivasi belajar  

adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku (Hamzah, 

2008: 1). Seorang siswa dikatakan memiliki motivasi yang tinggi jika dapat 

menyelesaikan beban tugas dengan baik daripada siswa lain dan sebaliknya. 

Oleh Karena itu, motivasi belajar siwa terhadap matematika merupakan faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika selain model 

pembelajaran yang telah diterapkan. 
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Motivasi belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II masih 

tergolong rendah. Dari hasil yang diperoleh melalui tes tercatat bahwa motivasi 

belajar siswa yang tergolong tinggi baru 20% saja, selain itu masih banyak siswa 

yang memiliki motivasi rendah. Rendahnya motivasi yang dimiliki siswa tidak 

hanya berasal dari faktor intrinsik saja, namun dapat juga berasal dari faktor 

ekstrinsik (Hamzah, 2008: 23). Motivasi belajar yang timbul dari faktor intrinsic 

berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar. 

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik( Hamzah, 2008:23).  

Salah satu alternatif untuk dapat mengatasi masalah yang telah diuraikan 

diatas yaitu dengan diterapkannya model yang baru dan efektif dengan 

menerapkan model Problem Based Learning ( PBL) dan Jigsaw. Menurut 

Arends (dalam Hosnan,2014: 295) model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada 

masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan ketrampilan yang lebih tinggi dan inquiry, 

memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri..  Pembelajaran 

ini memiliki karakteristik yaitu pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah. 

Sedangkan model kooperatif Jigsaw adalah sebuah model pembelajaran yang 

menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil yang 

terdiri dari 5-6 anggota kelompok secara heterogen ( Abdul Majid, 2013:182).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis pada penelitian ini akan 

mencoba  melakukan penelitian sejauh mana pengaruh model pembelajaran  

Problem Based Learning ( PBL) dan Jigsaw terhadap hasil belajar matematika 

ditinjau dari motivasi belajar siswa ( kelas VII semester gasal MTs Negeri 

Surakarta II). 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan hasil belajar matematika, pada penelitian ini penulis 

mengidentifikasikan beberapapermasalahan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar siswa MTs Negeri Surakarta II masih bervariatif dan 

tergolong rendah. 

2. Metode konvensional masih mendominasi dalam pembelajaran. 

3. Keaktifan siswa di MTs N Surakarta II belum sesuai harapan. 

4. Lingkungan belajar di MTs N Surakarta II masih kurang kondisional 

(gaduh). 

5. Motivasi siswa di MTs N Surakarta II masih tergolong rendah. 

6. Penerapan strategi pembelajaran di MTs N Surakarta II yang digunakan 

kurang bervariatif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji maka 

pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut. 

1. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Problem Based 

Learning (PBL) untuk kelas VII A3 dan Jigsaw untuk kelas VIIA2 di 

MTs N Surakarta II. 

2. Motivasi belajar siswa meliputi perasaan senang, perhatian siwa terhadap 

pembelajaran, kemauan belajar, konsentrasi, dan kesadaran siswa dalam 

belajar matematika di MTs N Surakarta II. 

3. Hasil belajar matematika merupakan nilai yang dicapai siswa kelas VII 

A3 dan VIIA2 dalam pembelajaran matematika di MTs N Surakarta II. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika di MTs N Surakarta II? 
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2. Adakah pengaruh tingkat motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika di MTs N Surakarta II? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran ditinjau dari motivasi 

belajar siswa  terhadap hasil belajar matematika di MTs N Surakarta II? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Secara umum 

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan 

tentang keefektifan dalam pembelajaran.  

2. Secara khusus 

Secara khusus tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis: 

a. Pengaruh penerapan model pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika di MTs N Surakarta II . 

b. Pengaruh tingkat motivasi siswa terhadap hasil belajar 

matematika di MTs N Surakarta II. 

c. Interaksi model pembelajaran yang digunakan dan motivasi siswa 

terhadap hasil belajar matematika di MTs N Surakarta II. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya teori 

pembelajaran matematika dan memberi gambaran tentang pengaruh 

model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

motivasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu sebagai upaya meningkatkan motivasi 

belajar matematika di MTs N Surakarta II. 
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b. Manfaat bagi guru yaitu memberikan teori baru mengenai model 

pembelajaran matematika untuk meningkatkan motivasi siswa di 

MTs N Surakarta II. 

c. Manfaat bagi sekolah yaitu memberikan ide yang baik dalam 

rangka perbaikan pembelajaran matematika di MTs N Surakarta II 

dan sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan 

pada mata pelajaran matematika maupun mata pelajaran yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


