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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan 

kehidupan manusia, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan 

bahkan terbelakang. Dalam rangka mengembangkan dirinya, pembangunan pada 

bidang pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk megembangkan sumber 

daya manusia. Dengan sarana pendidikan yang baik diharapkan dapat terbentuk 

pula sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. 

Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut melalui 

pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Proses 

pendidikan yang dilaksanakan di sekolah pada dasarnya adalah kegiatan belajar 

mengajar, yang bertujuan agar siswa memiliki hasil yang terbaik sesuai 

kemampuannya. Menurut Tabrani Rusyan, dkk (1989 : 7) belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

Pendidikan di sekolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran 

dan interaksi antara guru dengan siswa. Pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pihak 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa. Guru harus dapat 

menyesuaikan strategi pembelajaran agar siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang maksimal. Namun kenyataannya dalam belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan tidaklah mudah. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sering 

dijumpai beberapa masalah. Banyak dijumpai siswa yang mempunyai nilai 

rendah dalam sejumlah mata pelajaran, khususnya pembelajaran matematika. 

Guru memegang peranan yang sangat penting pada proses belajar siswa melalui 

pembelajaran. Guru perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya 

proses interaksi yang baik dengan murid, agar mereka bisa melakukan berbagai 

aktivitas belajar secara efektif. Untuk menciptakan interaksi yang baik 

dibutuhkan profesionalisme dan tanggungjawab yang tinggi dari guru dalam 

usaha untuk membangkitkan dan mengembangkan motivasi siswa. Untuk 

menunjang itu semua, diperlukan pemilihan strategi yang tepat. Strategi 
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mengajar yang dipakai oleh guru juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

Matematika salah satu cabang ilmu pengetahuan yang penting dan 

semakin dirasakan kegunaannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa 

ini. Belajar matematika bukan semata- mata untuk menjadi sarjana matematika. 

Hal yang terpenting ialah melatih diri untuk berpikir dan bertindak secara 

analitis dan logis. Anak didik yang terbiasa berpikir secara matematik akan 

mudah berpikir logis dan rasional. 

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

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Hasil 

belajar dapat dilihat dari keterampilan maupun pengetahuan yang dimiliki 

peserta didik. M. Nawi (2012:84) menyatakan bahwa hasil belajar matematika 

adalah kemampuan yang diperoleh siswa yang mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran matematika 

yang terwujud dalam bentuk nilai hasil belajar dalam kurun waktu tertentu yang 

diukur dengan menggunakan tes. 

Hasil belajar matematika di SMA Negeri 2 Sukoharjo masih rendah. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai harian siswa sebanyak 65% belum memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan hanya 35% yang sudah memenuhi 

KKM. Berdasarkan informasi yang diperoleh, motivasi belajar siswa terhadap 

mata pelajaran matematika juga rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil 

belajar matematika siswa kurang optimal. Data ini diperoleh dari hasil belajar 

Ulangan Tengah Semester Ganjil Tahun ajaran 2016/ 2017 setelah melakukan 

dokumentasi dari pihak sekolah. 

Rendahnya hasil belajar siswa tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran. Mahmud (2010: 93) menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi belajar ada tiga macam, yaitu faktor individual, 

sosial dan struktural. Faktor individual adalah faktor internal siswa, seperti 

kondisi jasmani dan rohani. Faktor sosial adalah faktor eksternal siswa, seperti 

kondisi lingkungan. Adapun faktor struktural adalah pendekatan belajar yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa dan guru dalam melakukan 

pembelajaran. 

Masalah rendahnya hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 2 

Sukoharjo salah satunya  disebabkan oleh strategi pembelajaran yang kurang 
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bervariasi. Pembelajaran dikelas masih menekankan pada ketrampilan 

mengerjakan soal sehingga kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membangun sendiri pengetahuan yang mereka miliki. Pembelajaran yang seperti 

ini mengakibatkan siswa malas untuk belajar dan berkonsentrasi terhadap mata 

pelajaran matematika. 

Saat ini masih banyak strategi pembelajaran yang dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Guru perlu menerapkan suatu strategi 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat membuat pembelajaran matematika 

lebih melibatkan peran aktif siswa. Melalui strategi pembelajaran Index Card 

Match dan Student Team Achivement Division (STAD), diharapkan dapat 

menghilangkan rasa bosan siswa dalam belajar matematika. Menurut Hisyam 

Zaini (2007: 69) strategi Index Card Match adalah strategi yang cukup 

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya. Namun demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan 

strategi ini dengan catatan, siswa diberi tugas mempelajari topik yang akan 

diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki 

bekal pengetahuan. Menurut Hamdani (2011: 93) strategi Student Team 

Achivement Division (STAD) melibatkan antar kelompok secara heterogen, 

kemudian siswa yang pandai menjelaskan anggota lain sampai mengerti. 

Strategi ini dapat diterapkan untuk beragam materi pelajaran, termasuk sains 

yang di dalamnya terdapat unit tugas yang hanya memiliki satu jawaban yang 

benar. 

Di samping ditentukan oleh strategi pembelajaran, keberhasilan proses 

belajar mengajar juga ditentukan oleh motivasi belajar siswa. Menurut Dimyati 

dan Mudjiono (2006: 80) motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. 

Guru matematika diharapkan dapat memberikan motivasi pada siswa, sehingga 

siswa merasa tertarik dan mudah memahami materi yang diberikan. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

strategi pembelajaran matematika maka peneliti mengadakan pembelajaran 

matematika maka peneliti mengadakan penelitian mengenai “ Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Index Card Match dan Student Team Achivement Division 

(STAD) Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Motivasi Belajar 
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Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil di SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun 

2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika yang masih rendah. 

2. Kurangnya motivasi belajar siswa untuk belajar matematika. 

3. Strategi pembelajaran yang digunakan seorang guru matematika dalam 

menyampaikan materi kurang tepat. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah sangatlah penting sehingga 

masalah utama dan objek yang diteliti bisa tercapai dan agar permasalahan tidak 

meluas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Nilai yang dicapai siswa dalam pembelajaran matematika merupakan hasil 

belajar. 

2. Strategi pembelajaran dalam penelitian ini dibatasi pada pembelajaran 

strategi Index Card Match dan Student Team Achivement Division (STAD). 

3. Motivasi belajar siswa meliputi minat belajar, kemauan, perhatian, 

konsentrasi, dan kesadaran siswa dalam belajar matematika. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan 

masalah tersebut di atas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Index Card Match dan 

Student Team Achivement Division (STAD) terhadap hasil belajar 

matematika? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran Index Card 

Match dan Student Team Achivement Division (STAD) dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi Index Card Match dan Student Team 

Achivement Division (STAD) terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran Index 

Card Match dan Student Team Achivement Division (STAD) dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan kepada pendidikan dalam pengajaran matematika, 

dan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa dan 

memperoleh pengalaman langsung dalam belajar matematika. 

b. Bagi guru, sebagai bahan ajar masukan bahwa pembelajaran Index Card 

Match dan Student Team Achivement Division (STAD) dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk mempengaruhi motivasi belajar siswa serta 

sebagai bahan pertimbangan untuk mempengaruhi motivasi belajar siswa 

serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi peneliti, untuk mengetahui gambaran hasil belajar matematika 

melalui penggunaan metode pembelajaran Index Card Match dan 

Student Team Achivement Division (STAD) ditinjau dari motivasi belajar 

siswa. 

 


