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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar matematika itu penting, karena hasil belajar matematika 

akan menunjukkan sejauh mana pembelajaran matematika dapat berlangsung 

secara efektif. Pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang dikemas 

sepraktis mungkin sehingga siswa dapat memahami materi secara optimal.  

Menurut Supardi (2015: 17) Hasil belajar adalah prestasi yang dicapai 

oleh siswa berbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, kecerdasan, sosial, 

kepribadian dan moral. Menurut Kunandar (2013: 62) Hasil belajar adalah  

kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun 

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti 

proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

pencapaian prestasi belajar yang dicapai dengan kriteria atau nilai yang telah 

ditetapkan baik menggunakan penilaian acuan patokan maupun penilaian 

acuan norma. 

Namun, realita yang terjadi hasil belajar matematika saat ini cenderung 

belum sesuai dengan harapan. Hasil belajar matematika siswa Indonesia 

secara Internasional berada dalam level rendah, berdasarkan data UNESCO 

yang di luncurkan di New York (2011) Indonesia di posisi ke-69 dari 127 

negara di dunia. Hal ini di dukung dengan hasil ujian nasional matematika 

2016 SMP berdasarkan data Kemendikbud nilai UN matematika turun 3,6 

poin dari 62,18 menjadi 58,57. Secara lokal di SMP Negeri 2 Karangmalang 

nilai rata-rata UN Matematika tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. 

Rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai siswa tersebut belum 

sesuai harapan. Rendahnya hasil belajar matematika tersebut disebabkan 

beberapa faktor yang dapat bersumber dari siswa, guru, alat, maupun 

lingkungan. 
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Faktor yang bersumber dari siswa adalah motivasi belajar dan minat 

belajar. Menurut  Hamzah B Uno ( 2007: 1) motivasi adalah dorongan dasar 

yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku. Penelitian yang 

dilakukan Susanti A dan Nuriyatin S (2015) Saat ini motivasi belajar 

matematika pada siswa masih sangat rendah karena kurang berminatnya 

siswa terhadap mata pelajaran tersebut sehingga membuat hasil belajarnya 

rendah. Peserta didik akan mengalami kesulitan dalam belajar ketika tidak 

memiliki motivasi belajar karena motivasi belajar mempengaruhi proses 

belajar. 

Faktor yang bersumber dari guru strategi pembelajarannya. Strategi 

pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem 

pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk 

mencapai tujuan umum pembelajaran, yang dijabarkan dari pandangan 

falsafah atau teori belajar tertentu menurut Abdul Majid (2013: 7). Strategi 

pembelajaran yang diterapkan guru belum inovatif, metodenya belum variatif, 

alat pembelajaran abstrak belum memanfaatkan alat peraga.  

Faktor yang bersumber dari  alat yaitu alat-alat belajar yang kurang atau 

tidak lengkap, buku-buku sumber yang di perlukan sulit didapatkan, dan 

ruang kelas yang kurang memadai. Faktor yang bersumber dari lingkungan 

yaitu kurikulum, sarana dan guru. Dari faktor – faktor tersebut timbul 

kesulitan belajar yang mengakibatkan hasil belajar yang rendah dan tidak 

sesuai harapan. 

Disamping faktor-faktor tersebut penyebab hasil belajar matematika 

yang rendah juga belum bisa diselesaikan hasil-hasil penelitian terdahulu 

secara optimal. Hasil penelitian Ranak Lince (2016) dalam Creative 

Thinking Ability to Increase Student Mathematical of Junior High School by 

Applying Models Numbered HeadsTogether menyimpulkan bahwa dengan 

menerapkan strategi Numbered Head Thogether dapat meningkatkan hasil 

belajar. Hasil penelitian Sopia Sangadji (2016) dalam Implementation of 

Cooperative Learning with Group Investigation Model to Improve Learning 

Achievement of Vocational School Students in Indonesia menyimpulkan 
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bahwa belajar dengan menerapkan Group Investigation dengan baik dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut alternatif solusi dari rendahnya hasil belajar 

matematika yang dapat di tawarkan yaitu penerapan strategi Numbered Head 

Together dan Group Investigation. Penggunaan strategi Numbered Head 

Together dapat menjadikan siswa menjadi lebih siap akan segala pertanyaan 

yang diajukan oleh guru. Menurut penelitian Nanang Nabhar, dkk (2016) 

Numbered Head Together adalah teknik intruksional yang efektif dan efisien 

untuk meningkatkan respon dan memperbaiki prestasi siswa. 

 Penggunaan strategi Group Investigation melatih siswa untuk 

mempertanggung jawabkan jawaban yang diberikan. Menurut Ahmad Faiqi 

(2015) Group Investigation merupakan suatu strategi yang proses 

pembelajarannya melibatkan siswa sejak dari perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. 

Strategi pembelajaran yang diterapkan dan tingkat motivasi belajar 

siswa memiliki keterkaitan yang berpengaruh pada peningkatan hasil belajar 

siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan dalam 

pembelajaran guru menerapkan strategi pembelajaran yang dapat merangsang 

siswa untuk lebih menyukai pembelajaran matematika maka hasil belajar 

siswa dapat meningkat secara keseluruhan. Sedangkan siswa yang memiliki 

motivasi belajar yang rendah dan guru menerapkan strategi pembelajaran yang 

dapat merangsang siswa untuk menyukai pembelajaran matematika maka hasil 

belajar siswa juga akan mengalami kenaikan. 

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian eksperimen dengan 

judul Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan Strategi Numbered Head 

Together dan Group Investigation terhadap Hasil Belajar Siswa ditinjau dari 

Motivasi Belajar Pada Kelas VII SMP Negeri 2 Karangmalang. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama penelitian 

terdapat pada rendahnya hasil belajar matematika yang dipengaruhi oleh:  

1. Faktor yang bersumber dari dalam yang meliputi: 
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a. Siswa tidak memiliki motivasi belajar 

b. Kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran matematika  

c. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran 

2. Faktor yang bersumber dari luar yang meliputi: 

a. Strategi pembelajaran yang belum inovatif 

b. Metode pembelajaran yang belum bervariasi 

c. Pembelajaran abstrak belum memanfaatkan alat peraga. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari sekian banyak faktor penyebab masalah tidak semua mampu 

diteliti. Maka peneliti membatasi masalah agar penelitian yang dilakukan 

lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji. Pembatasan dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan dalam mata pelajaran matematika kelas 

VII Semester Genap di SMP Negeri 2 Karangmalang 

2. Faktor yang bersumber dari dalam adalah tingkat motivasi siswa dalam 

belajar untuk menunjang hasil belajar matematika 

3. Faktor yang bersumber dari luar yaitu strategi pembelajaran Numbered 

Head Together dan Group Investigation yang dibatasi pada proses 

pembelajaran matematika seperti penyampaian materi 

4. Hasil belajar yang dibatasi pada hasil belajar matematika   

 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi tiga : 

1. Adakah pengaruh strategi Numbered Head Together dan Group 

Investigation  terhadap hasil belajar matematika?   

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap  hasil  belajar matematika? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara 

lain menganalisis dan menguji:  

1. Pengaruh strategi Numbered Head Together dan Group Investigation 

terhadap hasil belajar matematika 

2. Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika 

3. Interaksi antara strategi pembelajaran dan  motivasi belajar terhadap hasil 

belajar matematika 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

penerapan strategi pembelajaran Numbered Heads Together dan Group 

Investigation serta pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk peningkatan 

belajar tentang motivasi siswa dalam belajar  matematika dan 

memperoleh pengalaman langsung dengan adanya kebebasan dalam 

belajar secara aktif. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk peningkatan 

belajar tentang kualitas pembelajaran matematika. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan kepala sekolah untuk 

peningkatan belajar tentang pembinaan dalam memperbaiki mutu 

pendidikan dan pembelajaran matematika selanjutnya. 

 


