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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri siswa secara 

aktif. Matematika merupakan bagian dari pendidikan, karena matematika memiliki 

peran penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Matematika juga 

berperan penting dalam aspek kehidupan sehari-hari. Hasil belajar memiliki peran 

penting dalam pendidikan. Hasil belajar menjadi tolok ukur berhasil tidaknya suatu 

proses pembelajaran. Hasil belajar matematika merupakan hasil yang diperoleh 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran matematika yang berupa nilai sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil belajar matematika itu penting, namun kenyataannya hasil belajar 

matematika cenderung belum sesuai harapan. Dalam survei Program for 

International Student Assesment (PISA) yang diselenggarakan setiap tiga tahun 

sekali yaitu pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada posisi 64 dari 65 negara 

dan tahun 2015 pada posisi 69 dari 76 negara. Secara nasional, rata-rata nilai Ujian 

Nasional matematika tahun 2014/2015 hanya mencapai 56,28. Untuk tingkat 

provinsi Jawa Tengah rata-rata nilai Ujian Nasional matematika tahun 2014/2015 

hanya 50,91. Sedangkan secara lokal, nilai rata-rata Ujian Nasional matematika 

tahun 2014/2015 di SMP Negeri 3 Sawit hanya mencapai 42,23. 

Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan disebabkan oleh 

beberapa faktor. Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa. Misalnya kemampuan awal, minat, kedisiplinan, penalaran, 

keaktifan, kreativitas, dan tingkat motivasi siswa. Faktor ekstern adalah faktor yang 

berasal dari luar diri siswa. Misalnya peran orang tua, guru, suasana rumah, keadaan 

lingkungan sekolah, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti saat magang di SMP Negeri 3 

Sawit, pembelajaran masih berpusat pada guru. Strategi pembelajaran yang 

dilakukan masih menggunakan strategi konvensional. Sehingga siswa hanya 

memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa tidak berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain guru lebih dominan dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa lebih sering diberikan konsep matematika dalam bentuk jadi, 

akibatnya bila siswa diberikan soal latihan yang sedikit berbeda dengan konsep 

yang dijelaskan maka siswa tidak bisa mengerjakan. Sehingga diperlukan suatu 

strategi pembelajaran yang lebih menarik, kreatif dan inovatif untuk membuat siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran.  

Salah satu strategi yang cocok dalam proses pembelajaran adalah strategi 

Group Investigation dan strategi Think Pair Share. Strategi tersebut dirasa dapat 

membuat lebih aktif siswa dalam pembelajaran dan membuat proses pembelajaran 

lebih menarik. Menurut Huda (2014: 292) Group Investigation yang pertama kali 

dikembangkan oleh Sharan dan Sharan ini merupakan salah satu metode kompleks 

dalam pembelajaran kelompok yang mengharuskan siswa untuk menggunakan skill 

berpikr level tinggi. Dalam konteks pembelajaran kooperatif, Group Investigation 

menekankan pada heterogenitas dan kerja sama antar siswa. Strategi ini membantu 

siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistematis dan 

analitik serta melatih siswa untuk bekerja secara kooperatif dalam memecahkan 

suatu masalah. Siswa dituntut mempunyai kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam ketrampilan mengidentifikasi suatu masalah. 

Sehingga siswa dapat memberikan kesimpulan dari suatu topik masalah yang ada. 

Strategi Think Pair Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, dapat memberi siswa lebih 

banyak waktu berpikir, untuk merespons dan saling membantu (Trianto, 2012: 82). 

Strategi ini merangsang siswa untuk berpikir serta berbagi pendapat dengan teman 

sebangku untuk membuat kesimpulan dan kemudian membacakan hasil kesimpulan 

di depan kelas. Diharapkan siswa dapat memahami materi dengan mudah.  

Tidak hanya strategi pembelajaran, tingkat motivasi siswa juga memiliki peran 

yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Fathurrohman (2012: 139) 
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menyatakan tidak adanya motivasi belajar dalam diri siswa, maka siswa kurang 

bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Guru ditintut untuk tidak lupa 

menyisipkan motivasi-motivasi dalam setiap proses pembelajaran, supaya motivasi 

siswa untuk belajar semakin tinggi. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan terus 

mencoba menyelesaikan permasalahan sampai mendapatkan hasil meskipun 

banyak kesulitannya. Sedangkan siswa yang memiliki motivasi rendah akan mudah 

menyerah dalam menyelesaikan permasalahan saat menghadapi kesulitan. 

Penerapan Group Investigation dan Think Pair Share berdasarkan hasil 

berbagai penelitian menununjukan hasil yang positif terhadap pembelajaran. Dalam 

penelitiannya  Anita,dkk (2013) menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara 

kelompok siswa yang belajar dengan model Group Investigation dan model 

konvensional. Berdasarkan hasil penelitian Linuhung dan Satrio (2016) 

kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. Hasil penelitian Aliwu,dkk (2016) menyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

Hasil penelitian Ratu,dkk (2015) menyatakan bahwa model pembelajaran 

Think Pair Share memberikan prestasi belajar dan kemampuan komunikasi 

matematis yang lebih baik dibandingkan pada siswa yang dikenai modek 

pembelajaran langsung. Senada dengan hasil penelitian A. Ni’mah,dkk (2013) 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran Think Pair Share dengan metode 

eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Berdasarkan 

diskripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Husna,dkk (2013) menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran Thinks Pair Share dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari 

keseluruhan siswa dan peringkat siswa. 

Dalam penelitiannya Ekawati (2014) menyimpulkan bahwa motivasi 

mempengaruhi hasil belajar. Senada dengan hasil penelitian Warti (2016) makin 

tinggi tingkat motivasi belajar maka makin baik pula hasil belajar matematikannya.  
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Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang ditawarkan peneliti yaitu 

menguji faktor-faktor strategi fokusnya. Faktor-faktor strategi yang dipilih untuk 

diteliti yaitu strategi pembelajaran Think Pair Share dan Group Investigation serta 

tingkat motivasi belajar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang terkait dengan hasil 

belajar matematika dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika masih perlu ditingkatkan. 

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

3. Pembelajaran kurang menarik dan membosankan. 

4. Keadaan kelas yang tidak nyaman digunakan untuk pembelajaran. 

5. Kurangnya inovasi pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

6. Rendahnya motivasi siswa saat mengikuti proses pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika. Faktor yang 

mempengaruhi dari luar dibatasi pada strategi pembelajaran Group Investigation 

dan Think Pair Share. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa dibatasi hanya 

tingkat motivasi siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tiga. 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran Group 

Investigation dan Think Pair Share terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara tingkat motivasi siswa terhadap hasil 

belajar matematika? 

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran dan tingkat motivasi siswa terhadap 

hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ada tiga tujuan. 

1. Menguji pengaruh strategi pembelajaran Group Investigation dan Think Pair 

Share terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji pengaruh tingkat motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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3. Menguji interaksi strategi pembelajaran dan tingkat motivasi siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai 

penerapan strategi pembelajaran Group Investigation dan Think Pair Share  

dan tingkat motivasi siswa, serta kontribusinya terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan. 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika dengan strategi pembelajaran Group Investigation dan 

Think Pair Share. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk membenahi tindakan 

dalam pembelajaran matematika dan memberikan pemahaman tentang 

strategi pembelajaran Group Investigation dan Think Pair Share. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan masukan pada pihak sekolah agar senantiasa melakukan 

evaluasi dalam setiap akhir pembelajaran dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

 

 

 




