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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai 

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena pendidikan merupakan salah 

satu hal penting untuk menentukan maju mundurnya suatu bangsa, maka 

untuk menghasilkan sumber daya manusia sebagai subyek dalam 

pembangunan yang baik, diperlukan modal dari hasil pendidikan itu sendiri. 

Khusus untuk mata pelajaran matematika, selain mempunyai sifat yang 

abstrak, pemahaman konsep yang baik sangatlah penting karena untuk 

memahami konsep yang baru diperlukan prasarat pemahaman konsep 

sebelumnya. 

Proses pendidikan mencakup proses mengajar, proses belajar, dan 

proses pemikiran kreatif. Dalam proses belajar mengajar seorang guru 

berhadapan dengan siswa yang memiliki berbagai perbedaan, misalnya 

perbedaan motivasi belajar, kemampuan berfikir, kehidupan sosial ekonomi, 

dan sebagainya. Ada beberapa siswa yang beranggapan matematika adalah 

pelajaran yang menakutkan dan rumit. Sehingga siswa kurang termotivasi 

untuk mempelajari matematika. Hal ini memungkinkan prestasi belajar 

matematika siswa rendah. Tidak sedikit pula siswa yang menganggap 

matematika adalah pelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa termotivasi 



untuk mendalaminya. Hal ini memungkinkan prestasi belajar matematika 

siswa tinggi. 

Jika dihadapkan pada soal matematika, ada kalanya terdapat siswa 

yang dapat menyelesaikan masalah dan jawabannya menjadi contoh bagi 

teman-temannya, dan ada pula yang bisa menganalisa masalah tetapi belum 

memperoleh jalan keluarnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu kelas 

terdapat perbedaan dalam hal kemampuan berfikir siswa. Perbedaan 

kehidupan sosial ekonomi dimungkinkan juga mempengaruhi prestasi siswa. 

Orang tua yang acuh terhadap aktifitas belajar siswa, dimungkinkan dapat 

mengurangi semangat belajar siswa sehingga sukar untuk mendapatkan 

prestasi belajar yang maksimal. 

Keberhasilan siswa dalam belajar matematika juga dipengaruhi oleh 

lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan belajar yang 

menyenangkan akan mampu menggabungkan rasa percaya diri, ketrampilan 

belajar dan ketrampilan berkomunikasi. Lingkungan belajar yang 

menyenangkan diharapkan mampu untuk membuat siswa merasa nyaman, 

aman, dan dapat belajar seoptimal mungkin, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar siswa tidak lepas dari proses belajar siswa. Proses 

belajar siswa di sekolahan berkaitan dengan metode pembelajaran yang 

digunakan guru. Umumnya guru menggunakan metode ceramah, karena 

metode ini dianggap efektif untuk menyampaikan materi dan dapat mencakup 

kelas yang besar. Sebenarnya metode ini mengurangi keaktifan siswa karena 



mereka hanya diam mendengarkan guru, dan kurang termotivasi dalam 

mengikuti pelajaran, sehingga pengalaman belajar mereka sedikit. Untuk itu 

seorang guru harus pandai-pandai dalam memilih metode pembelajaran yang 

tepat. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok atau 

kooperatif akan memungkinkan bagi siswa untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal karena siswa dapat belajar aktif. Dalam metode ini siswa dituntut 

lebih aktif dalam kegiatan belajar, seperti bertanya, menjawab pertanyaan 

teman, dan untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dihadapi ketika 

belajar di kelas. 

Dalam metode kooperatif siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

kecil agar lebih menunjang interaksi antar siswa, dan siswa dengan guru. Tiap 

kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang diberikan 

guru. Kemudian anggota yang akan mewakili kelompoknya untuk 

memaparkan hasil diskusi dipilih secara acak oleh guru, sehingga setiap 

anggota kelompok memiliki tanggung jawab individual, artinya setelah 

melakukan diskusi untuk menemukan jawaban, juga memastikan tiap anggota 

kelompok mengetahui dan memahami jawaban tersebut. Metode seperti inilah 

yang disebut dengan metode Numbered Heads Together (NHT). 

Sedangkan metode inquiry merupakan metode yang memungkinkan 

siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar sehingga diharapkan 

konsep yang tertanam dalam diri siswa lebih mantap selain itu siswa aktif 



diluar jam pelajaran. Dalam hal ini guru berperan sebagai sumber informasi 

dan pembimbing. 

Berangkat dari hal-hal di atas, perlu diadakan penelitian tentang 

pengaruh metode pembelajaran kooperatif tipe NHT dan metode inquiry 

terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari motivasi belajar siswa pada kelas 

VII Semester genap SMP Negeri 2 Jumantono. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Masih rendahnya prestasi belajar matematika. 

2. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan seorang guru 

matematika dalam menyampaikan materi. 

3. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang 

prestasi belajar matematika siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan maksud serta menjaga aspek efektif 

dan efisien dalam penelitian, juga mengingat akan keterbatasan kemampuan, 

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

NHT pada kelompok eksperimen dan metode inquiry untuk kelas kontrol. 



2. Motivasi belajar siswa yang dimaksud adalah motivasi belajar matematika 

yang diukur melalui angket yang meliputi minat untuk belajar, ketekunan 

dalam belajar, usaha untuk meraih prestasi dan besarnya perhatian. 

3. Prestasi belajar dalam penelitian ini dibatasi pada hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa kelas VII Semester genap SMP Negeri 2 Jumantono 

setelah mengikuti pengajaran matematika, yakni hasil tes yang dilakukan 

pada akhir penelitian untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara metode NHT dengan metode 

inquiry terhadap prestasi belajar matematika siswa ? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa ? 

3. Apakah terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran 

dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh antara pemakaian metode NHT dengan metode 

inquiry terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

2. Mengetahui pengaruh antara motivasi belajar matematika siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa. 



3. Mengetahui interaksi antara pemakaian metode pembelajaran dan motivasi 

belajar matematika siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.  

b. Meningkatkan kegiatan belajar, mengoptimalkan kemampuan berfikir, 

kerjasama, tanggung jawab dan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.  

2. Bagi sekolah 

a. Sebagai informasi dan pertimbangan mengenai penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan  Inquiry. 

b. Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

dan memberi alternatif kepada guru matematika dalam menentukan 

pendekatan yang tepat digunakan dalam mengajar. 

G. Sistematika Penulisan 

   Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka skripsi 

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian Awal Skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran. 



2. Bagian Inti Skripsi 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Meliputi: kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis 

 BAB III: METODE PENELITIAN  

Meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, 

sampel, dan sampling, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, uji prasyarat analisis, teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Meliputi: deskripsi data, analisis data, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

  Meliputi: kesimpulan penelitian, implikasi hasil penelitian, dan saran

 3. Bagian Akhir Skripsi 

      Meliputi: daftar pustaka dan lampiran. 


