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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sudah banyak ditemui di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan 

dan tujuan pendidikan sudah diatur dalam UUD 1945. Pendidikan adalah 

upaya yang dilakukan manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi pada diri manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam 

masyarakat dan kebudayaan (Ihsan, 2010:1). Pendidikan merupakan sistem 

yang terarah pada tujuan dan komponen-komponen yang berhubungan secara 

dinamis tidak dapat dipisahkan. Dari Undang-Undang RI No.2 Tahun 1989 

tentang sistem pendidikan nasional kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan nasional atau tujuan pendidikan yaitu mampu membentuk 

manusia Indonesia yang selaras, seimbang dan serasi dalam pengembangan 

jasmani don rohani, sehingga terbentuk manusia  Indonesia seutuhnya yang 

berkarakter Pancasila. Pendidikan dilakukan untuk menegembangkan potensi 

kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan ini yang akan dijadikan modal untuk 

menjadi manusia. (Tirtarahardja, 2005: 84-85). 

Untuk mengembangkan potensi kita dapat melakukan berbagai 

macam kegiatan seperti pendidikan dini dari orang tua, mengikuti bimbingan 

kursus, pengaruh dari lingkungan, pendidikan di sekolah dan masih banyak 

lagi. Salah satunya yaitu dengan cara belajar. Belajar merupakan aktivitas 

yang dilakukan untuk pengembangan diri melalui pengalaman, bertumpu 

pada kemampuan diri belajar dibawah bimbingan pengajar. Sedangakn 

belajar mengajar  adalah proses yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan. 

Proses belajar akan dikatakan berhasil jika pendidik mampu membawa 

perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan, pemahaman dan nilai sikap 

dalam diri peserta didik.  

Jika komunikasi dengan guru sudah bisa berjalan dengan baik maka 

peserta didik akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan 
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tentang pemahaman materi. Matematika memiliki peran penting dalam upaya 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena mata pelajaran ini 

diberikan disetiap jenjang pendidikan, namun kebanyakan dari mereka tidak 

menyukai mata pelajaran matematika. Mereka selalu beranggapan bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sulit, membosankan, tidak menarik dan 

tidak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tanggapan dari para peserta didik ini diperkuat dengan hasil 

penelitian Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) pada tahun 2015 yang disebut The Programme of International 

Student Assesment (PISA) dimana skor rata-rata Science (OECD) 493 untuk 

Indonesia memperoleh rata-rata 403, untuk skor rata-rata Reading (OECD) 

493 dan Indonesia memperoleh rata-rata 397. Untuk rata-rata Mathematics 

(OECD) 490 sedangkan matematika di Indonesia memperoleh 386. Hal ini 

membuat Indonesia memperoleh peringkat 60 dari 70 negara yang ikut 

berpartisipasi. (PISA, 2015, http://www.oecd.org/pisa ) Untuk tingkat Jawa 

Tengah nilai matematika juga menunjukkan angka rendah yaitu 48,65 

(https://kemendikbud.go.id)  Berdasarkan penelitin di SMP Negeri 2 

Banyudono nilai rata-rata UN matematika untuk tahun 2016 yaitu 41.06 dan 

pada tahun 2017 menigkat menjadi 51.03. Meskipun hasil meningkat 

dibanding tahun sebelumnya rata-rata tersebut masih cukup rendah. Dapat 

disimpulkan bahwa  hasil belajar matematika masih tergolong rendah.  

Rendahnya hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

interaksi belajar mengajar yaitu yang pertama faktor guru karena guru 

menjadi pengelola pembelajaran yang perlu memperhatikan ketrampilan 

mengajar, mengelola tahapan pembelajaran dan pemanfaatan metode. Yang 

kedua yaitu faktor siswa, karena siswa mempunyai perbedaan karakteristik 

baik karakteristik umum dan karakteristik khusus terhadap siswa lainnya. 

Yang ketiga faktor kurikulum, karena kurikulum digunakan sebagai pedoman 

guru dan siswa dalam mengorganisasikan tujuan dan isi pembelajaran. Yang 

terakhir adalah faktor lingkungan, karena lingkungan merupakan tempat 

terjadinya interaksi sorang anak sehingga mereka mempunyai pengalaman 

http://www.oecd.org/pisa
https://kemendikbud.go.id/
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belajar. (Solihatin, 2012:11). Motivasi merupakan karakterisitk khusus, setiap 

orang bisa mempunyai minat atau dorongan untuk berpartisipasi dalam 

beberapa kegiatan yang begitu luas seperti pendidikan, olahraga, dan kegiatan 

sosial. (Slavin, 2009:100) 

Selain itu berbagai macam strategi juga mempengaruhi hasil belajar 

matematika. Strategi merupakan rangkaian yang saling berhubungan dengan 

pengelolaan yang menyangkut tentang pembelajaran seperti siswa, 

lingkungan belajar, sumber belajar, dan penilaian untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. (Suyono dan Hariyanto, 2012:22). Pada kenyataanya guru 

lebih suka menerapkan strategi pembelajaran dengan metode ceramah hal 

tersebut membuat siswa menjadi cenderung pasif dan membuat pembelajaran 

teacher center.  

Untuk mengatasi  hasil belajar supaya bisa meningkat guru dapat 

menggunakan metode Think Pair Share dan metode Jigsaw. Dari penelitian 

terdahulu oleh Mufidah (2013)  menunjukkan bahwa metode Think Pair 

Share dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa sesuai yang diharapkan. 

Hal ini didukung oleh penelitian Husna (2013) menyatakan bahwa metode 

pembelajaran Think Pair Share dapat berjalan dengan efektif ditinjau dari 

prestasi siswa.  Sedangkan menurut Suratno (2014) yang meneliti bahwa 

metode Jigsaw mampu meningkatkan hasil belajar matematika yang 

didiukung aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlagsung. Hal ini 

didukung oleh Sugianto (2014) yang menyatakan bahwa ditinjau dari 

komunikasi matematis siswa metode Jigsaw mampu meningkatkan hasil 

pembelajaran matematika.  

Berdasarkan uraian tersebut, strategi yang akan diterapkan peneliti 

yaitu strategi Think Pair Share dan Jigsaw serta motivasi belajar siswa yang 

diharapkan memberi pengaruh terhadap hasil belajar matematika. Untuk itu 

penulis ingin meneliti tentang eksperimen strategi pembelajaran kooperatif 

Think Pair Share (TPS) dan Jigsaw ditinjau dari motivasi belajar siswa. 

 

 



4 
 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan fokus dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Hasil belajar atau nilai matematika siswa masih rendah 

2. Guru belum mampu menguasai situasi dan kondisi di kelas. 

3. Masih menggunakan strategi yang belum sesuai 

4. Muncul karakter anak yang berbeda dengan temannya 

5. Setiap siswa mengasumsikan bahwa matematika merupakan pelajaran 

yang sulit 

6. Siswa tidak berani bertanya kepada gurunya. 

7. Siswa tidak bersikap aktif ketika kegiatan pembelajaran 

8. Siswa belum mempunyai motivasi dalam belajar 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada : 

1. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Think Pair Share 

(TPS) dan Jigsaw 

2. Hasil pembelajaran matematika pada penelitian ini dibatasi pada motivasi 

belajar siswa. 

3. Motivasi belajar siswa dibatasi pada: 

a. Adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan. 

c. Adanya harapan dan cita – cita 

d. Penghargaan dan penghormatan atas diri 

e. Adanya lingkungan yang baik 

f. Adanya kegiatan yang menarik 

 

D. Rumusan Masalah  

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi tiga, yaitu : 

1. Adakah pengaruh penerapan strategi Think Pair Share (TPS) dan Jigsaw 

terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika? 
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3. Adakah interaksi antara penerapan strategi Think Pair Share (TPS) dan 

Jigsaw dengan motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh penerapan strategi Think Pair Share (TPS) dan Jigsaw 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. 

3. Menguji interaksi antara penerapan strategi Think Pair Share (TPS) dan 

Jigsaw dengan motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang penerapan strategi Think Pair Share (TPS) dan Jigsaw terhadap 

hasil belajar matematika. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

Meningkatkan motivasi belajar anak sehingga akan mencapai hasil 

belajar matematika yang maksimal. 

2) Bagi guru 

Dapat menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

sehingga mampu meningkatkan hasil belajar matematika. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti sejenis. 

 

 

 

 

 


