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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dijalankan secara sengaja, 

teratur, dan terencana untuk meningkatkan mutu generasi. Adanya 

pendidikan akan ada yang namanya sekolah. Sekolah merupakan lembaga 

formal sebagai tempat kegiatan belajar mengajar yang mengakibatkan 

terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Interaksi inilah siswa akan 

menunjukkan kemampuannya dalam pembelajaran. Dalam pendidikan di 

Indonesia sudah terjadi beberapa perubahan kurikulum yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Adanya perubahan kurikulum juga didasari 

karena mutu dan kualitas pendidikan. Setiap negara akan melakukan berbagai 

macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. 

Adanya pendidikan akan memberikan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkompeten. SDM inilah yang akan bersaing dalam masyarakat. 

Tujuan pendidikan sangat diharapkan terwujud supaya bangsa Indonesia 

terlepas dari kebodohan dan kemiskinan. Untuk merealisasikan tujuan 

pendidikan tersebut pemerintah harus mengupayakan komponen pendidikan 

yang sesuai target supaya pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan 

dengan baik. 

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam komponen pendidikan 

adalah mata pelajaran. Mata pelajaran setiap tahun dari jenjang TK sampai 

perguruan tinggi pasti akan mengalami perubahan. Perubahan demi 

perubahan banyak mengalamai kemajuan untuk mencapai hasil belajar yang 

diharapkan sesuai tujuan pendidikan. Seperti halnya mata pelajaran 

matematika yang menjadi salah satu pelajaran pokok di sekolahan. 

Matematika merupakan ilmu studi hidup. Kehidupan sehari-hari akan 

berkaitan erat dengan ilmu matematika. Seperti menghitung sebuah jarak, 
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penghasilan, maupun perhitungan lainnya. Matematika juga berperan dalam 

perhitungan ilmu kimia, fisika, akuntansi, dan sebagainya. Dari 

perkembangan ilmu-ilmu tersebut, jelas matematika sangat berperan penting 

dalam kehidupan. 

Untuk memahami matematika harus dengan bertahap supaya 

pemahaman dapat maksimal. Kebanyakan siswa memahami matematika 

dengan cara menghafalkan rumus tanpa memahaminya. Dengan kesalahan 

tersebut menyebabkan siswa tidak suka dengan matematika karena hafalan 

rumus banyak. Rasa tidak suka siswa akan berdampak pada hasil belajar 

siswa. Hasil belajar akan menurun karena rendahnya minat siswa untuk 

mempelajari matematika. 

Menurut data dari survei tiga tahunan Programme for International 

Student Assessment (PISA) tahun 2012, peringkat Indonesia untuk 

matematika hanya menduduki 63 dari 64 negara  peserta pada rata-rata skor 

375, padahal rata-rata skor internasional adalah 494. Rata-rata skor 375 

menunjukkan bahwa kemampuan matematis siswa Indonesia terletak pada 

level terbawah (OECD, 2014: 5). Hasil yang hampir sama pada kajian Trends 

in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011 yang 

menyatakan bahwa prestasi matematika siswa Indonesia berada pada urutan 

ke-38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386 (Mullis, 2012: 42). Pada hasil 

survei yang dilakukan TIMSS dan PISA menggambarkan bahwa masih 

rendahnya kemampuan siswa dibidang matematika. 

Sesuai hasil amatan pada kelas VII di SMP Negeri 2 Sawit rendahnya 

prestasi terlihat pada ulangan harian. Penilaian di sekolahan dengan pedoman 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu KKM mata pelajaran 

matematika di kelas VII adalah 75. Apabila siswa mendapatkan nilai di 

bawah KKM harus mengikuti remidial untuk memperbaiki nilai sesuai KKM. 

Dalam kegiatan pembelajaran waktu sangat terbatas, sehingga guru harus 

pandai mengatur waktu untuk perbaikan nilai dan kegiatan pembelajaran 

materi selanjutnya. 
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) berperan penting dalam 

penilaian, karena dengan adanya KKM guru dan siswa dapat menarget 

pencapaian nilai yang lebih bagus. Dengan nilai yang bagus diharapkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Segala cara harus dilakukan oleh pihak 

pemerintah, sekolah, maupun siswa. Karena tujuan pendidikan akan tercapai 

dengan cara kerja sama yang baik antara semua pihak yang bersangkutan. 

Salah satu yang berperan penting untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan adalah seorang guru. Peran guru sangat dibutuhkan siswa untuk 

meningkatkan minat belajar, minat membaca, motivasi, keaktifan, percaya 

diri, kecerdasan dan kemampuan intelektualnya. Seorang guru harus 

memberikan yang terbaik untuk mencapai tujun pendidikan. Dengan 

tercapainya tujuan pendidikan sebagai pedoman guru, pembelajaran akan 

berjalan lancar dan mutu pendidikan suatu negara semakin bagus. 

Di samping peran guru adanya faktor intern dan faktor ekstern juga 

mempengaruhi dalam pembelajaran. Menurut Slameto (2003:60) faktor 

ekstern yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah keadaan keluarga, 

keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang bersifat positif serta tidak 

memberikan paksaan kepada individu. Apabila lingkungan baik dan nyaman 

untuk anak maka akan timbul minat belajar. Sedangkan faktor intern 

merupakan faktor dari diri siswa yang mempengaruhi minat belajar, minat 

membaca, motivasi, dan lain-lain. Rasa minat belajar harus timbul dalam diri 

sendiri. Dengan faktor lingkungan dan rasa minat belajar yang mendukung 

siswa akan lebih semangat dalam belajar. Kedua faktor tersebut harus saling 

mendukung sehingga anak dapat belajar dengan nyaman dan dapat 

memahami materi. 

Dalam pembelajaran guru harus pandai-pandai memilih metode 

pembelajaran agar siswa nyaman dan mengerti materi. Masih banyak guru 

yang menggunakan metode konvensional. Metode ini guru masih 

menerangkan di depan kelas dengan membacakan materi secara terus-

menerus. Siswa hanya bisa memperhatikan guru menerangkan di depan kelas 

dan sedikit kesempatan siswa untuk bertanya maupun menjawab soal. 
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Dengan kondisi pembelajaran tersebut akan menimbulkan keramaian karena 

siswa akan merasa bosan dengan penjelasan guru sehingga siswa memilih 

untuk mengobrol dengan temannya. 

Kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Sawit tersebut sangat 

mempengaruhi hasil belajara siswa. Dengan kondisi kelas yang ramai siswa 

cenderung tidak memperhatikan pelajaran. Guru diminta kreatif dalam 

memilih metode pembelajaran. Adanya metode pembelajaran yang tepat 

membuat suasana belajar baru dan siswa bisa menjadi nyaman dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu faktor intern untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

adalah minat belajar. Dengan adanya minat untuk belajar akan mempermudah 

siswa untuk memahami materi yang dipelajari. Karena apabila minat belajar 

sudah tidak ada atau rendah, siswa tidak akan semangat bahkan enggan untuk 

belajar. Menurut Masykur (2007:70) hal pertama yang harus dilakukan untuk 

mengatasi masalah rendahnya prestasi belajar matematika siswa adalah 

meningkatkan minat belajar siswa terhadap matematika. Oleh karena itu 

minat belajar harus muncul dalam diri siswa supaya ada motivasi untuk 

belajar. 

Permasalahan di SMP Negeri 2 Sawit yang mayoritas semua angkatan 

kelas VII mengalami kesulitan belajar karena sedikitnya rasa minat untuk 

belajar. Minat belajar yang rendah akan mengakibatkan malas belajar dan 

berpengaruh pada prestasinya kelak. Siswa merasa dengan datang ke sekolah 

menerima pelajaran dari guru sudah cukup. Rendahnya minat belajar siswa 

membuat guru harus lebih meningkatkan kualitas mengajar agar siswa lebih 

tertarik dalam kegiatan belajar. Ketertarikan belajar siswa bisa menjadi 

kekuatan untuk memunculkan rasa minat belajar siswa. 

Adanya minat belajar secara perlahan akan muncul perasaan bahwa 

belajar itu penting dalam kehidupan apalagi untuk seorang siswa. Timbulnya 

rasa ingin belajar karena penting dalam kehidupan, siswa akan terbiasa 

melakukan kegiatan belajar tersebut. Dengan demikian, secara perlahan siswa 

akan bisa belajar lebih giat untuk meningkatkan prestasinya di sekolah. 
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Karena prestasi di sekolah menunjukkan hasil belajar siswa selama 

menjalankan kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan belajar mengajar guru harus pandai dalam melakukan 

kenyamanan di kelas. Untuk melakukan kenyamanan di kelas adalah 

menggunakan cara mengajar yang sesuai dengan masalah siswa. Strategi atau 

metode yang digunakan harus merubah keadaan di kelas sebelumnya. Dari 

permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran, untuk merubah 

kondisi kelas dengan cara guru harus memikirkan strategi yang lebih 

bervariasi dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. 

Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode yang muncul 

dari konsep sehingga siswa dalam memecahkan masalah lebih mudah dan 

dilakukan secara berkelompok (Trianto, 2007:41). Guru dapat menggunakan 

metode atau strategi pembelajaran kooperatif untuk merubah kebiasaan guru 

mengajar supaya pembelajaran akan lebih menarik dan nyaman. Dengan 

demikian siswa akan lebih tertarik dalam mempelajari matematika. Salah satu 

strategi yang dapat digunakan guru adalah Think Pair Share (TPS) dan 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Menurut Trianto (2007:61) pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah 

pembelajaran yang merangsang interaksi siswa secara berpasangan. Interaksi 

dalam diskusi sangat penting karena dapat bertukar pikiran untuk 

menyelesaikan soal. Dengan komponen think, pair, dan share bertujuan 

supaya ada interaksi yang bagus antara pasangan kelompok. Setiap pasangan 

dapat bertukar pikiran dalam menjawab soal yang diberikan oleh guru. 

Sedangkan menurut Slavin (2009:143) mengatakan bahwa STAD 

merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, 

dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang 

baru menggunakan pembelajaran kooperatif. Strategi STAD tidak jauh beda 

dalam penerapan strategi TPS. Pada strategi STAD terdapat lima komponen 

yaitu: (1) presentasi kelas; (2) tim; (3) kuis; (4) skor kemajuan individual; dan 

(5) rekognisi tim. 
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Strategi TPS dan STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengn 

diimbangi minat belajar siswa. Upaya guru untuk memberikan pengajaran 

yang menarik diharapkan juga akan memberikan motivasi kepada siswa 

untuk lebih bersemangat dan lebih giat belajar. Dengan kedua cara yang 

dilakukan antara kerja sama guru dan siswa akan mempermudah mencapai 

tujuan pendidikan. 

Dari permasalahan tersebut, dengan adanya penelitian ini akan 

membantu guru dalam melakukan pembelajaran. Strategi pembelajaran 

kooperatif tipe TPS merupakan salah satu cara yang tepat dalam memecahkan 

masalah. Pembelajaran akan lebih mudah dipahami dengan langkah-langkah 

yang sudah dijelaskan oleh guru. Siswa harus fokus dengan kelompoknya dan 

menyelesaikan soal. 

Adanya strategi pembelajaran kooperatif tipe TPS akan memudahkan 

guru untuk memberi motivasi agar siswa lebih berminat untuk belajar dan 

hasil prestasi kelak lebih memuaskan. Karena adanya faktor minat belajar dan 

strategi yang dilakukan oleh guru akan berpengaruh besar dalam hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa akan lebih meningkat dan siswa memahami materi 

yang disampaikan guru. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian Pengaruh Pembelajaran Matematika dengan 

Strategi Think Pair Share dan Student Teams Achievement Division Ditinjau 

dari Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 

Sawit Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi suatu masalah 

sebagai berikut: 

a. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

karena siswa menganggap matematika itu sulit. 

b. Kurangnya variasi strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. 
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c. Masih rendahnya minat belajar siswa, sehingga menyebabkan hasil belajar 

yang diperoleh kurang sesuai yang diharapkan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

pembatas masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Think 

Pair Share” untuk kelas eksperimen dan metode “Student Teams 

Achievement Division” untuk kelas kontrol. 

b. Minat belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sawit. 

c. Prestasi belajar dibatasi pada nilai ulangan harian pokok bahasan 

himpunan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah secara spesifik dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah ada pengaruh strategi pembelajaran matematika terhadap hasil 

belajar matematika? 

b. Apakah ada pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 

c. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis pengaruh strategi pembelajaran matematika terhadap hasil 

belajar matematika. 

b. Menganalisis pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

c. Menganalisis pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan minat 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian 

yang sudah ada dan memberi gambaran mengenai hasil belajar siswa 

yang memiliki minat belajar dengan menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe TPS. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa, diharapkan dapat memberikan motivasi agar lebih 

meningkatkan minat belajar untuk mencapai prestasi yang bagus. 

b) Bagi Guru, diharapkan menjadi informasi yang nyata tentang hasil 

belajar siswa yang memiliki minat belajar dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

c) Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan untuk 

memperbaiki strategi pembelajaran dan dapat meningkatkan 

pelayanan kepada siswa guna meningkatkan minat belajar. 

d) Bagi Penulis, sebagai pengalaman secara langsung dan menambah 

wawasan. 

 


