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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, mengemukakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki akhlak mulia, seta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain 

itu Pendidikan juga merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas tersebut baik fisik, mental ataupun 

spiritual. Menurut Mahmud (2011: 38) “Pendidikan merupakan usaha 

pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya. Pendidikan 

merupakan aktivitas yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan 

melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dan lainnya 

sehingga membentuk satu sistem yang saling mempengaruhi”. 

Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, 

non formal, dan informal. Dalam PP No. 32 Tahun 2013, Pendidikan formal 

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada setiap 

jenjang pendidikan terdapat beberapa mata pelajaran yang wajib di tempuh, 

salah satunya adalah mata pelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu 

dasar yang menunjang peranan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Fungsi matematika yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan bernalar melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, dan 

eksperimen. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan mutu dalam 

pembelajaran matematika, salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur dalam 

menilai mutu pembelajaran matematika adalah hasil belajar. 

Hasil belajar matematika merupakan tolak ukur kecerdasan siswa dalam 

hal kognitif. Menurut Rusmono (2012: 10) hasil belajar adalah perubahan 

perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Senada 
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dengan itu, Hasil belajar matematika adalah puncak dari kegiatan belajar yang 

berupa perubahan dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotor dalam hal 

kemampuan tentang bilangan, bangun, hubungan-hubungan konsep dan logika 

yang berkesinambungan serta dapat diukur atau diamati (Suhendri, 2011: 32). 

Hasil belajar matematika siswa di Indonesia cenderung belum sesuai harapan. 

Berdasarkan survey yang dilakukanoleh OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 5 peringkat teratas dari Pendidikan 

dunia tahun 2015 dipegang oleh negara-negara Asia. Hasil survey ini 

berdasarkan hasil tes di 72 negara yang menunjukkan hubungan antara 

Pendidikan daengan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dilansir direktur 

Pendidikan OECD, Andreas Schleicher mengatakan bahwa ini pertama kalinya 

mereka mengadakan skala global dalam menilai kualitas Pendidikan. Analisis 

yang digunakan oleh OECD berdasarkan pada hasil tes matematika dan ilmu 

pengetahuan menggunakan tes PISA (Program for International Student 

Assessment) yang juga telah diikuti Indonesia sejak tahun 2000. Akan tetapi 

peringkat 1 – 5 dipegang oleh Singapore, Hong Kong, South Korea, Japan, dan 

Taiwan. Sedangkan Indonesia menempati peringkat 63 untuk matematika dari 

72 negara  yang ikut berpartisipasi dalam tes PISA tahun 2015. Semua yang 

mengikuti tes adalah siswa yang berumur 15 tahun dan berjumlah 540 ribu 

siswa. Karena itu dari hasil survey terlihat jelas bahwa kemampuan matematika 

siswa di Indonesia masih tergolong rendah. 

Berdasarkan data Litbang Kemendikbud, secara umum perolehan nilai 

rerata Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 menurun 

dibanding dengan Tahun Pelajaran 2015/2016 dari nilai 58,61 menjadi 54,25. 

Nilai rata-rata Mata Pelajaran Matematika sendiri masih rendah. Hasil ini 

dapat dilihat dengan perolehan nilai rata-rata Ujian Nasional Matematika 

hanya 50,31 yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata Ujian 

Nasional Bahasa Indonesa 64,32 dan IPA 52,19. Sementara itu, SMP N 2 

Colomadu memperoleh peringkat 75 dari 102 sekolah negeri dan swasta se-

Kabupaten Karanganyar dengan perolehan nilai rata-rata Ujian Nasional 

Matematika hanya 45,51. 
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Rendahnya hasil belajar matematika dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor baik dari diri siswa maupun luar (lingkungan). Rohmat (2014) juga 

memaparkan faktor eksternal diantaranya yaitu keluarga, teman, guru dan 

lingkungan sekolah, sedangkan faktor internal berupa motivasi, sikap, minat, 

perhatian, dan kemandirian belajar siswa. Faktor penyebab rendahnya hasil 

belajar matematika juga dapat berupa tidak ada rasa kepercayaan diri (self 

confidence) pada siswa, minat belajar siswa yang rendah, ketidakefektifan 

strategi yang digunakan guru saat pembelajaran sehingga siswa cenderung 

kurang paham akan materi yang dibahas. 

Salah satu faktor pembelajaran yang ada pada diri siswa adalah 

ketertarikan terhadap pembelajaran atau disebut juga minat belajar. Minat 

belajar siswa yang tinggi terhadap pembelajaran metematika cenderung 

berpengaruh pada keefektifan proses pembelajaran. Minat belajar adalah 

sesuatu keinginan atau kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang 

disengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah 

laku, baik berupa pengetahuan, sikap maupun ketrampilan (Hartuti, 2015). 

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang 

dilakukan seseorang. Menurut Dinar Tiara N Putri dan Gatot Isnani (2015) 

siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan senantiasa memberikan 

perhatian penuh dalam usahanya mencapai tujuan pembelajaran. Siswa yang 

berminat terhadap pembelajaran akan selalu aktif dan antusias saat proses 

belajar mengajar.  

Minat belajar siswa dapat di tunjukkan dengan; 1) Perasaan suka terhadap 

pembelajaran, 2) Perhatian siswa secara terus menerus selama pembelajaran 

berlangsung, 3) Keaktifan dan antusias siswa yang tinggi saat pembelajaran 

dan dalam memecahkan masalah matematika, 4) Ada perasaan senang dalam 

diri siswa terhadap pembelajaran baik saat proses belajar mengajar maupun 

setelah pembelajaran. Minat belajar juga dapat di pengaruhi beberapa faktor, 

yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti motivasi, keutuhan 

kondisi fisik, psikologis dan lain-lain, sedangkan faktor yang berasal dari luar 
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seperti tersedianya fasilitas belajar, keadaan lingkungan, dan kondisi 

keluarga.  

Kesesuaian strategi pembelajaran yang diterapkan juga dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Pada umumnya strategi pembelajaran matematika di 

sekolah masih berpusat pada guru. Peran guru sendiri adalah sebagai 

fasilitator dan bukan sumber utama pembelajaran. Menurut Nasution 

(1999:43) “Mengajar ialah suatu efektifitas mengatur organisasi/lingkungan 

sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan siswa sehingga terjadi dalam 

proses belajar mengajar. Mengajar merupakan mentransfer pengetahuan dari 

guru ke siswa sehingga belajar matematika hanya dengan menghafal dan 

mengingat rumus”. Supaya pembelajaran berpusat pada siswa dan 

meningkatkan keaktifan, serta minat siswa dalam pembelajaran matematika 

guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu strategi pembelajaran yang 

lebih memberdayakan siswa secara aktif tersebut diantaranya Jigsaw dan 

Numbered Head Together (NHT).  

Menurut Majid (2013:182) Strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw 

merupakan strategi pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam orang secara 

heterogen, dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan 

bertanggung jawab secara mandiri. Sedangkan strategi pembelajaran 

kooperatif Numbered Head Together merupakan salah satu tipe strategi 

pembelajaran kooperatif yang mengondisikan siswa untuk berpikir bersama 

secara berkelompok di mana masing-masing siswa diberi nomor dan 

memiliki kesempatan yang sama dalam menjawab permasalahan yang 

diajukan oleh guru melalui pemanggilan nomor secara acak (Karunia dan 

Mokhammad ,2015: 44).  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melalukan penelitian 

dengan judul “Eksperimen Pembelajaran Matematika Dengan Strategi Jigsaw 

dan Numbered  Head Together Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Minat 

Belajar Siswa Kelas VII SMP N 2 Colomadu Tahun 2017/2018”. 
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan urian diatas terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

diidentifikasi: 

1. Hasil belajar matematika siswa cenderung belum sesuai harapan 

2. Rendahnya prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

3. Kurangnya kesesuaian strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar 

4. Kegiatan belajar yang kurang bermakna karena guru bertindak sebagai 

narasumber utama, sementara siswa kurang diperhatikan eksistensinya 

sebagai subyek belajar yang pasif 

5. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran kurang maksimal dan 

Kesiapan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kurang maksimal 

6. Siswa yang pasif dalam proses belajar mengajar 

7. Kurangnya minat belajar dalam diri siswa saat kegiatan pembelajaran 

 

C. Pembatasan Masalah  

Fokus penelitian ini adalah hasil belajar matematika. Faktor yang 

mempengaruhi fokus penelitian meliputi. 

1. Hasil belajar matematika siswa yang ditunjukkan oleh nilai tes siswa 

dalam mata pelajaran matematika 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Jigsaw sebagai kontrol dan 

Numbered  Head Together (NHT) untuk eksperimen. 

3. Indikator minat belajar siswa dapat ditunjukkan dengan, 

a. Perasaan suka terhadap pembelajaran  

b. Perhatian siswa secara terus menerus selama pembelajaran 

berlangsung 

c. Keaktifan dan antusias siswa yang tinggi saat pembelajaran dan dalam 

memecahkan masalah matematika 

d. Ada perasaan senang dalam diri siswa terhadap pembelajaran baik 

saat proses belajar mengajar maupun setelah pembelajaran.  
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D. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi tiga, yaitu : 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran Jigsaw dan Numbered  Head 

Together (NHT) terhadap hasil belajar? 

2. Adakah pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar? 

3. Adakah  interaksi antara strategi pembelajaran matematika dan minat 

belajar siswa terhadap hasil belajar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peenelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika siswa 

2. Mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika 

3. Mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tambahan kepada pembaca tentang pengaruh minat belajar siswa dan 

hasil belajar matematika dengan strategi Jigsaw dan Numbered Head 

Together 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, memperoleh pengalaman belajar dari strategi 

pembelajaran yang telah diterapkan 

b. Bagi guru, Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 

menggunakan strategi pembelajaran agar inovatif sat mengajar  

c. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan prestasi 

siswa dan profesionalisme guru melalui pembelajaran yang tepat 
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d. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman dalam menerapkan strategi Jigsaw dan Numbered Head 

Together 


