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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan diselenggarakan dengan 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan UU No.20 

Tahun 2003 SISDIKNAS Pasal 3 berbunyi bahwa Pendidikan Nasional berfungi 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sehingga harus disadari bahwa perlu adanya pembentukan generasi muda yang 

terampil memecahkan masalah, bijak dalam membuat keputusan, berfikir kreatif, 

suka bermusyawarah, dapat mengomunikasikan gagasanya secara efektif, dan 

mampu bekerja secara efisisen baik secara individu maupun dalam kelompok.  

Pendidikan bertanggung jawab untuk memandu serta keberhasilan peserta didik, 

oleh karena itu, perlu disadari bahwa hasil belajar itu penting. 

Menurut Nasution (Supardi, 2015: 2) hasil belajar adalah suatu 

perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan saja perubahan 

mengenai pengetahuan, tetapi juga pengetahuan untuk membentuk kecakapan, 

kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan, danpenghargaan dalam diri individu. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar terutama pada mata pelajaran matematika. 

Sehingga, hasil belajar matematika sangat penting. Namun, kenyataanya hasil 

belajar matematika cenderung belum sesuai dengan harapan. 

Berdasarkan dokumen data hasil ujian  matematika secara intersional, hal 

ini ditinjau dari Trens in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

2011, Indonesia masih ketinggalan karena Indonesia berada pada posisi 38 dari 

42 negara untuk kategori prestasi matematika dengan skor sebesar 386.  
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Indonesia hanya mampu menjawab  benar 57%. Sedangkan Negara yang lain 

mampu memjawab benar 80% dari ujian matematika tingkat internasional.  

Hasil ujian matematika secara nasional tingkat SMP dapat dilihat dari 

dokumen data, menurut Kemdikbud rata-rata hasil ujian nasional se-jawa tengah 

pada tahun pelajaran 2014/2015 yaitu 59,59. Sedangkan rata-rata nilai ujian 

nasional matematika sejawa tengah dapat dikatagorikan rendah yaitu 50,33 

dibandingakan mata pelajaran yang lain.  

Berdasarkan rata-rata hasil ujian nasional di MTsN Surakarta 1 pada 

tahun pelajaran 2014/2015 rata-rata nilai ujian nasional 76,81 dan hasil ujian 

nasionla pada tahun pelajaran 2015/2016 rata-rata nilai ujian nasional 76,03. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil ujian nasional pada tahun 2016 

mengalami penurunan. Sedangkan hasil ujian nasional matematika pada tahun 

2016 rata-rata nilai ujian nasional matemamatika adalah 62,01. Berdasarkan data 

tersebut hasil belajar matematika di MTsN Surakarta 1 belum sesuai yang 

diharapkan. 

Berdasarkan Permasalahan hasil belajar matematika tersebut dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.Adapun faktor intern 

merupakan faktor yang berasal dari peserta didik yaitu masih rendahnya 

motivasi belajar yang ada pada diri peserta didik.Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari guru yaitu strategi pembelajaran belum 

inovatif dan metode yang digunakan masih kurang variasi.Faktor-faktor diatas 

merupakan penyebab hasil belajar matematika belum sesuai yang diharapkan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa perlu adanya pendekatan 

pembelajaran yang mampu mengikat siswa untuk aktif dalam pembelajaran, 

membuat pembelajaran lebih relevan, menyenangkan, serta menyajikan 

pengalaman belajar yang membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, terlihat bahwa pembelajaran aktif lebih 

menekankan pada pendekatan pemebalajaran, dengan esensi mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran, yang dilaksankan dengan strategi pembelajaran Problem 

Based Learning dan Numbered Head Together.Dengan menerapkan stetegi 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Oleh sebab 
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itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ Eksperimen Pembelajaran 

Matematika dengan Strategi Problem Based Learning dan Numbered Head 

Togetherterhadap Hasil Belajar ditinjau dari Motivasi Belajar pada Siswa Kelas 

VIII MTs Negeri 1 Surakarta”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  permasalahan  tersebut dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut. 

1. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika 

dalam menyampaikan pokok bahasan tertentu yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 

2. Motivasi belajar siswa secara tidak langsung berperan terhadap hasil belajar 

matematika. Semakin tinggi motivasi siswa dalam belajar matematika, 

semakin tinngi pula hasil belajar matematikannya. 

3. Hasil belajar matematika yang bervariasi terhadap hasil belajar siswa 

disekolah. Hal ini mungkin berkaitan dengan strategi yang dipakai dan 

motivasi belajar siswa.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang muncul dalam penelitian 

ini, agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapaun 

pembatasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran PBL untuk kelas eksperimen dan strategi pembelajaran NHT 

untuk kelas kontrol.  

2. Motivasi belajar siswa disini adalah menunjukkan sikap antusias inisiatif, 

jujur, disiplin, tanggung jawab, Berorientasi kedepan. 

3. Hasil belajar matematika siswa yang akan diukur hanya pada aspek kognitif. 

 

 

 



4 

 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi masalah tesebut peneliti merumuskan tiga 

masalah. 

1. Adakah  pengaruh  strategi  pembelajaran  PBL dan NHT  terhadap hasil 

belajar? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Permasalahan penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis dan menguji pengaruh  strategi  pembelajaran  PBL dan NHT  

terhadap hasil belajar. 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. 

3. Menganalisis dan menguji adanya interaksi strategi pembelajaran dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan tambahan 

pengetahuan teoritis kepada pembaca dan guru tentang penerapan pengajaran 

matematika dengan strategi dan motivasi belajar memiliki andil dalam hasil 

belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah – langkah proses pembelajaran dengan strategi PBL dan NHT.Hasil 

penelitian ini diharpkan dapat memberikan manfaat untuk guru, siswa, dan 

sekolah. 

a. Bagi siswa dapat memberikan kesempatan untuk lebih aktif dan kreatif 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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b. Bagi guru dapat memberikan masukkan dalam memperluas pengetahuan 

dan wawasan mengenai strategi pembelajaran dan memberikan motivasi 

belajar dalam meningkatkan hasil belajar matematika. 

c. Bagi sekolah dapat memberikan sumbangan dan dukungan dalam 

memperbaiki strategi pembelajaran matematika, serta memeberikan 

fasilitas dan motivasi dalam  meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


