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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta untuk membentuk karakter seseorang. Akan tetapi tidak jarang 

pendidikan hanya menekankan pada aspek intelektual saja dengan bukti 

bahwa adanya UN sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat 

proses pembentukan karakter dan budi pekerti anak (Hariyanto, 2012: 12). 

Pendidikan matematika merupakan salah satu sarana berpikir ilmiah dan logis 

serta mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia (Azuka 2012: 10). Mengingat pentingnya matematika sebagai 

ilmu dasar, maka pembelajaran matemtika di berbagai jenjang pendidikan 

perlu mendapat perhatian yang serius. 

Akan tetapi, prestasi belajar matematika di Indonesia masih dalam 

level rendah. Hal ini didukung dengan beberapa data hasil Ujian Nasional 

dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Data 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2015 

menyimpulkan bahwa nilai rata-rata matematika 59,17% lebih rendah 

dibanding dengan nilai Bahasa Indonesia dengan nilai rata-rata 80,06% . 

Rendahnya prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Hamdani (2011: 53) faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam dua 

golongan yaitu faktor internal yang bersumber pada diri siswa dan faktor 

eksternal yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor internal terdiri dari 

kecerdasan atau intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, 

kesiapan dan faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat.  

Strategi pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang dari 

waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Strategi-strategi pembelajaran 

tradisional kini mulai ditinggalkan berganti dengan strategi pembelajaran 

yang lebih modern. Salah satu strategi pembelajaran yang  kini banyak 

mendapat respon adalah strategi pemebelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
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Team Assisted Individualization (TAI). Strategi pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw adalah proses belajar kelompok di mana setiap anggota 

menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, 

dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling 

meningkatkan pemahaman seluruh anggota (Slavin, 2005: 246). Sedangkan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha mengadaptasikan 

pembelajaran dengan perbedaan individul siswa secara akademik (Slavin, 

1984: 249). 

Selain itu, faktor dari dalam diri siswa juga berpengaruh terhadap 

prestasi belajar. Azuka (2012: 10) menyatakan bahwa untuk meraih prestasi 

belajar yang tinggi dalam belajar seseorang harus memiliki Intelligence 

Quotient (IQ) yang tinggi, karena kemampuan intelektual merupakan bekal 

potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan menghasilkan prestasi 

belajar yang optimal. Kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor 

internal yang menentukan seberapa baik seseorang menggunakan 

keterampilan-keterampilan yang dimilikinya termasuk ketrampilan 

intelektual, paradigma lama menyebut ideal ketika nalar yang bebas dari 

emosi, sedangkan paradigma yang baru bahwa ideal itu adalah kesesuaian 

antara kepala dan hati (Golmen, 2004: 211-220). 

Proses belajar mengajar akan berkaitan dengan kecerdasan emosional, 

di mana kecerdasan emosional dapat melatih kemampuan siswa seperti 

kemampuan mengelola perasaannya, kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri, kesanggupan untuk tegar tidak frustasi, serta mampu menerima 

pendapat orang lain dengan berempati dan bekerja sama (Golmen, 2004: 211-

220). Kemampuan-kemampuan ini mendukung siswa dalam mencapai 

prestasi belajar yang baik. Menurut  teori psikologi perkembangan, usia dini 

anak merupakan tahap awal untuk mencapai kepribadian yang  stabil. Oleh 

sebab itu, perkembangan emosi, sikap dan perilaku di masa-masa itu harus 

mendapatkan perhatian yang optimal baik dari guru di sekolah terlebih lagi 

dari orang tua (Golmen, 2004: 211-220). Dengan begitu seorang guru 
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haruslah menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dengan melihat 

tingkat kemampuan kecerdasan emosional anak. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “ Eksperimentasi Pembelajaran Matematika dengan 

Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Team Assisted 

Individualization (TAI) terhadap Prestasi Belajar ditinjau dari Kecerdasan 

Emosional (EQ)”. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

diidentifikasi beberapa permasalahan. Masalah-masalah tersebut dapat di 

definisikan sebagai berikut: 

1. Pendidikan di sekolah bukan hanya mengembangkan Intelligence 

Quotient (IQ) yaitu strategi pemahaman yang lazimnya dipahami siswa 

saja, melainkan juga perlu mengembangkan Emotional Intelegence (EQ) 

siswa. 

2. Masalah prestasi belajar siswa yang masih rendah. 

3. Strategi pembelajaran yang kemungkinan mempengaruhi prestasi. 

4. Kemampuan kecerdasan emosional siswa yang masih kurang dalam 

mengendalikan diri dan menempatkan emosinya secara tepat yang 

berpengaruh pada prestasi belajar. 

C. Pembatasan masalah 

Agar masalah yang terkaji lebih berfokus dan terarah maka penulis 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan untuk penelitian ini yaitu strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan Team Assisted Individualization 

(TAI). 

2. Kecerdasan Emosional (EQ) dibatasi pada kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati, ketrampilan sosial. 

3. Prestasi belajar meliputi: kemampuan kognitif pada siswa SMP kelas VII, 

pada materi bilangan bulat. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh strategi pembelajaran pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan Team Assisted Individualization (TAI) 

terhadap prestasi belajar? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat kecerdasan emosional (EQ) 

siswa terhadap prestasi belajar? 

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan Team Assisted Individualization (TAI) serta 

tingkat kecerdasan emosional (EQ) siswa terhadap prestasi belajar? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian “Eksperimentasi pembelajaran 

matematika melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan Team 

Assisted Individualization (TAI) terhadap prestasi belajar ditinjau dari 

kecerdasan emosional (EQ) adalah: 

1. Untuk menguji perbedaan pengaruh strategi pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan Team Assisted Individualization (TAI) terhadap prestasi 

belajar. 

2. Untuk menguji perbedaan pengaruh tingkat kecerdasan emosional (EQ) 

siswa terhadap prestasi belajar. 

3. Untuk menguji pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw dan Team Assisted Individualization (TAI) serta tingkat 

kecerdasan emosional (EQ) terhadap prestasi belajar. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pengetahuan tentang strategi pembelajaran ditinjau dari kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar dan dampaknya pada prestasi belajar 

matematika kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Selain itu hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan 

mengembangkan penelitian-penelitian sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menjadi pemicu untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika mereka. Bagi guru, hasil 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan alternatif strategi 

pembelajaran matematika guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

untuk menentukan haluan kebijakan dalam membantu meningkatkan 

pemahaman konsep-konsep pembelajaran matematika di masa depan. 


