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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk didapatkan seseorang, karena 

pendidikan mampu meningkatkan tingkat intelektual seseorang. Rohman (2009: 9) 

mengungkapkan pendidikan adalah proses menggiring manusia dari ketidaktahuan 

menjadi bagaimana seharusnya mengembangkan potensi diri. Pendidikan yang 

baik akan berupaya mengembangkan kualitas tiap individu. 

Matematika merupakan bagian dari pendidikan, karena matematika juga 

berperan mengembangkan potensi pada diri seseoarang. Menurut Hosnan (2014: 

177) matematika adalah satu bidang studi yang hidup dan perlu dipelajari karena 

matematika mempunyai hakikat pemahaman terhadap pola perubahan yang terjadi 

didalam dunia nyata dan di dalam pikiran manusia serta keterkaitan di antara pola-

pola tersebut.  

Penguasaan matematika dapat dilihat dari hasil belajar seseorang. Hasil belajar 

menjadi paramater keberhasilan suatu proses pembelajaran. Menurut Purwanto 

(2011: 45) bahwa hasil belajar adalah perolehan nilai dari proses belajar siswa 

sesuai dengan tujuan pengajaran. Hasil belajar matematika dikatakan berhasil jika 

dilihat dari nilai akhir siswa yang melakukan proses belajar. Hasil belajar yang 

diharapkan seorang guru adalah hasil belajar yang sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal. 

Hasil belajar itu penting, namun pada realitanya saat ini hasil belajar 

matematika cenderung belum memenuhi harapan. Berdasarkan data Litbang 

Kemendikbud, perolehan nilai rerata hasil ujian matematika SMP/MTs Tahun 

Pelajaran 2014/2015 Provinsi Jawa Tengah yang masih rendah. Hal ini dapat 

dilihat dengan perolehan nilai rerata Ujian Nasional Matematika hanya 42.23 yang 

jauh lebih rendah dibandingkan nilai rerata Ujian Nasional yang lain. Sedangkan 

secara lokal, nilai rata-rata Ujian Nasional Matematika tahun 2014/2015 di SMP 

Negeri 3 Sawit hanya mencapai 42.23. 
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Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan disebabkan oleh 

beberapa faktor. Menurut Widodo (2013) rendahnya hasil belajar disebabkan 

antara lain karena rendahnya pemahaman siswa dalam menerima pelajaran yang 

diberikan oleh guru, belum terjadi suasana aktif dalam diskusi, kurangnya 

keterlibatan siswa secara langsung. Beberapa siswa menjawab pertanyaan dengan 

ragu-ragu, keberanian siswa untuk mengajukan pendapat dan bertanya juga 

kurang. 

Penggunaan strategi pembelajaran dalam kelas pada masa ini masih 

menggunakan strategi konvensional. Proses pembelajaran yang masih terpusat 

pada guru (teacher center) sehingga siswa hanya memperhatikan penjelasan materi 

dari guru. Siswa tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Biasanya 

pembelajaran konvensional memiliki kekurangan yang sangat mendasar. Sebagai 

contoh, apabila siswa diberikan soal latihan yang berbeda sedikit konsepnya dari 

penjelasan guru maka siswa tidak dapat mengerjakan. Dikarenakan siswa merasa 

kesulitan untuk mengerjakan soal yang memiliki konsep berbeda tersebut. 

Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan di 

sekolah kurang bervariasi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, harus ada perubahan yang mendasar dari 

strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dibutuhkan saat ini adalah 

strategi yang kreatif dan inovatif, sehingga membuat siswa lebih berperan aktif 

dalam pembelajaran. Adanya penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat 

pada siswa (student center) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Salah satu strategi yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran adalah 

strategi two stay two stray dan startegi jigsaw. Strategi two stay two stray 

merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling 

bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan 

saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi (Rusman, 2012: 207). 

Penggunaan strategi two stay two stray  tepat diterapkan dalam pembelajaran 

karena strategi ini melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. 

Menurut Rusman (2012: 203) strategi jigsaw merupakan pembelajaran yang 

menekankan siswa untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 
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berkomunikasi. Pembelajaran ini berorientasi pada proses, sehingga pembelajaran 

lebih bermakna dan lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

kepercayaan diri siswa 

Selain strategi pembelajaran, Salah satu masalah penting dalam pembelajaran 

matematika saat ini adalah pentingnya pengembangan kemampuan komunikasi 

matematika siswa. Menurut Darkasyi, dkk (2014) rendahnya kemampuan 

komunikasi matematika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) disebabkan dalam 

proses pembelajaran matematika masih banyak didominasi oleh guru. 

Pengembangan komunikasi juga menjadi salah satu tujuan pembelajaran 

matematika dan menjadi salah satu standar kompetensi lulusan dalam bidang 

matematika. kemampuan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembelajaran. Melalui komunikasi, siswa dapat menyampaikan ide-idenya kepada 

guru dan kepada siswa lainnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, alternatif solusi 

yang ditawarkan penulis yaitu mengadakan penelitian tentang eksperimen 

pembelajaran matematika dengan strategi two stay two stray dan jigsaw terhadap 

hasil belajar matematika ditinjau dari kemampuan komunikasi matematika siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa yang dipengaruhi oleh strategi 

pembelajaran. 

2. Kurangnya inovasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

3. Rendahnya tingkat komunikasi antara guru dengan siswa maupun siswa 

dengan siswa pada saat pembelajaran. 

4. Pembelajaran masih terkesan kurang menarik, hal ini disebabkan 

pembelajaran masih terpusat pada guru. 

 



4 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji lebih spesifik dan terarah maka penulis membatasi 

masalah masalah sebagai berikut. 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran two stay two stray dan jigsaw. 

2. Kemampuan komunikasi matematika siswa yang dimaksud adalah 

kemampuan untuk menjelaskan atau menyajikan solusi dari suatu masalah 

matematika yang sedang dihadapi dalam berbagai bentuk representasi 

seperti lisan, tertulis, gambar dan grafik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran two stay 

two stray dan jigsaw terhadap hasil belajar matematika? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan komunikasi 

matematika terhadap hasil belajar matematika? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan kemampuan 

komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan. 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara strategi pembelajaran two 

stay two stray dan  jigsaw terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemampuan komunikasi 

matematika terhadap hasil belajar matematika. 

3. Untuk mengetahui apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran 

dengan kemampuan komunikasi matematika terhadap hasil belajar 

matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna menambah wawasan mengenai 

penerapann strategi pembelajaran two stay two stray, jigsaw, dan 

kemampuan komunikasi matematika serta pengaruhnya terhadap hasil 

belajar matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

siswa tentang cara belajar matematika 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada guru 

mengenai strategi pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan masukan pada pihak sekolah agar senantiasa melakukan 

inovasi proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika.  


