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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wadah untuk mencetak sumber daya manusia 

yang berkualitas. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kapada Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, 

tangguh, cerdas, kreatif, produktif serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional tersebut dan selaras dengan tuntutan zaman 

maka peningkatan kualitas pendidikan merupakan sesuatu yang dianggap 

penting. Peningkatan kualitas pendidikan sendiri tidak terlepas dari 

peningkatan kualitas pembelajaran, sebab sumber daya manusia muncul 

melalui proses pembelajaran. 

 Matematika merupakan ilmu dasar dari pengembangan sains (basic 

of science) dan sangat berguna dalam kehidupan. Tetapi fakta menunjukkan, 

tidak sedikit siswa sekolah yang masih menganggap matematika adalah 

pelajaran yang sulit. Akibatnya, prestasi siswa dalam bidang matematika 

masih relatif rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Hal ini 

merupakan salah satu masalah utama dalam pendidikan matematika. Faktor 

penyebab utama adalah guru dan siswa. Dimana siswa kurang termotivasi 

dalam belajar matematika, sedangkan guru tidak dapat menciptakan suasana 



belajar yang menyenangkan, sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam 

mengikuti pelajaran matematika. 

  Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya adalah 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang baru. Metode pembelajaran 

adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan satuan atau unit 

materi pelajaran dengan memusatkan pada keseluruhan proses atau situasi 

belajar untuk mencapai tujuan belajar.   

Metode pembelajaran yang bisa digunakan guru sangat banyak, 

diantaranya metode kooperatif tipe jigsaw dan metode kepala bernomor 

terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan dua metode 

pembelajaran tersebut. 

Metode kooperatif tipe jigsaw melibatkan seluruh siswa dalam belajar 

dan sekaligus siswa belajar serta mengajarkan apa yang dipelajari kepada 

orang lain. Namun, jika siswa tidak aktif maka tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai. Metode kepala bernomor terstruktur merupakan metode yang dapat 

memudahkan siswa dalam pembagian tugas, memudahkan siswa belajar 

melaksanakan tanggung jawab pribadinya dalam saling keterkaitan dengan 

rekan sekelompoknya.  

Dengan penggunaan metode kepala bernomor terstruktur dalam 

pembelajaran matematika diharapkan dapat menghilangkan rasa bosan siswa 

dalam belajar dan siswa akan lebih aktif. Hal ini akan membuat kelas lebih 

menyenangkan, sehingga siswa akan lebih serius belajar dan prestasi belajar 

matematika siswa akan meningkat.  



Selain metode pembelajaran, motivasi belajar siswa juga berperan 

dalam keberhasilan proses pembelajaran. Motivasi adalah keadaan dalam diri 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dengan motivasi belajar yang 

tinggi, minat belajar matematika siswa meningkat sehingga prestasi belajar 

juga meningkat. Guru diharapkan dapat memberikan motivasi pada siswa 

sehingga siswa tertarik untuk belajar matematika.  

  Dari uraian di atas maka perlu diperhatikan bahwa dalam pembelajaran 

matematika tidak akan lepas dari metode pembelajaran yang digunakan dan 

motivasi belajar siswa sehingga mendukung adanya partisipasi aktif siswa 

dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan 

penelitian tentang pengaruh metode kepala bernomor terstruktur terhadap 

prestasi belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Masih rendahnya prestasi belajar matematika. 

2. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan seorang guru 

matematika dalam menyampaikan materi. 

3. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang 

prestasi belajar matematika siswa. 

 

 



C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan maksud serta menjaga aspek efektif 

dan efisien dalam penelitian, juga mengingat akan keterbatasan kemampuan, 

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kepala bernomor terstruktur untuk kelas eksperimen dan metode 

kooperatif tipe jigsaw untuk kelas kontrol. 

2. Motivasi belajar siswa yang dimaksud adalah motivasi belajar matematika 

yang diukur melalui angket yang meliputi minat untuk belajar, ketekunan 

dalam belajar, usaha untuk meraih prestasi dan besarnya perhatian. 

3. Prestasi belajar dalam penelitian ini dibatasi pada hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Plupuh, Sragen 

setelah mengikuti pengajaran matematika, yakni hasil tes yang dilakukan 

pada akhir penelitian untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika siswa? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa? 

3. Apakah ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa? 

 



E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi 

belajar matematika siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru maupun calon guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan metode penyampaian materi pada 

siswa khususnya mata pelajaran matematika.  

2. Bagi penulis, menambah wawasan dan pandangan di lingkungan 

pendidikan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dan 

masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya. 

 


