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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek sangat penting yang dapat 

menunjang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan bertujuan untuk membangun dasar 

yang kuat bagi pembangunan suatu negara dan juga untuk mengambil 

tantangan untuk menciptakan individu yang resisten, progresif, 

berpengetahuan, kreatif dan mampu bersaing di tingkat nasional (Ling dkk, 

2016:17). Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga diperlukan manusia yang utuh. 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peranan 

penting dalam pendidikan. Realisasi tentang pentingnya pelajaran matematika 

diajarkan pada peserta didik, tercermin ditempatkannya matematika sebagai 

salah satu ilmu dasar untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Matematika 

adalah mata pelajaran akademik inti, tidak hanya untuk domain sains, 

teknologi, mesin dan matematika tetapi untuk hampir semua siswa di hampir 

semua domain (Matematika Nasional Dewan Penasehat [NMAP] dalam Kim 

dkk, 2014:171). Pembelajaran matematika memerlukan ketekunan dan 

keuletan, sehingga matematika dianggap sebagian siswa sebagai mata 

pelajaran yang membosankan dan begitu rumit, bahkan menakutkan. 
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Kemendikbud (2016) menjelaskan hasil penelitian PISA (Programme for 

International Student Assessment) pada tahun 2015, Indonesia berhasil 

meningkatkan pencapaian kompetensi matematika dengan perolehan skor 386 

poin, dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2012 Indonesia hanya 

memperoleh skor 375 poin. Namun, hasil pencapaian tersebut masih rendah 

dibanding rerata yang ditetapkan Organization Economic Cooperation and 

Development (OECD) sebagai penyelenggara PISA yaitu 490. Selain itu, 

Kemendikbud (Putri, 2018) juga telah mengumumkan bahwa nilai Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP tahun 2018 mengalami 

penurunan, dimana matematika terjadi penurunan sebesar 6,97 poin, lebih 

besar dibandingkan mata pelajaran lain yaitu kimia yang menurun sebesar 

4.73 poin. Sementara bahasa Indonesia tidak mengalami penurunan dan 

Bahasa Inggris justru naik. Khususnya di SMP Batik Surakarta, hasil belajar 

matematika yang belum memuaskan dilihat dari penurunan nilai rata-rata 

Ujian Nasional Tahun Ajaran 2017/2018 dimana terdapat penurunan 5,82 

poin sehingga rata-rata nilai menjadi 46,51 (Kemendikbud, 2018). Hal 

tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena matematika 

dianggap mata pelajaran yang paling rumit dan sulit. 

Menurut Mulyono (Abdurrahman, 2012: 202) dari berbagai bidang studi 

di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit 

oleh para siswa, baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi 

siswa yang berkesulitan belajar. Faktor yang menjadi kesulitan siswa tersebut 

akan mempengaruhi antusias siswa. Salah satunya dalam kegiatan belajar 

adalah motivasi. Skemp (Rudhumbu, 2014: 76) berpendapat bahwa masalah 

utama pembelajaran matematika oleh murid bersifat psikologis. Jika guru 

mampu menggabungkan psikologis prinsip motivasi ke dalam pengajaran 

matematika mereka, peserta didik dapat menemukan pembelajaran 

matematika lebih merangsang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMP Batik 

Surakarta kelas VIII yang mengungkapkan bahwa siswa kelas VIII memiliki 

motivasi belajar yang bervariansi mulai dari rendah hingga tinggi. Motivasi 
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belajar yang cenderung rendah disebabkan karena siswa merasa kesulitan 

dalam pembelajaran sehingga siswa kurang memiliki antusias dan minat 

dalam mengikuti kegiatan belajar. Selain itu, disebabkan kurangnya 

konsentrasi siswa ketika kegiatan pembelajaran dan kurangnya kesadaran 

siswa karena adanya pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan. Sehingga 

hasil belajar matematika siswa kurang baik dan belum memenuhi kriteria 

kelulusan minimal (KKM). 

Siswa yang tidak mempunyai motivasi akan merasa kesulitan dalam 

mengikuti dan menerima pelajaran. Motivasi adalah kekuatan baik dari dalam 

maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu 

yang telah ditetapkan sebelumnya (Uno, 2017:1). Semakin tinggi motivasi 

belajar akan berhubungan dengan tingginya hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Abdurrahman (2002: 38) menjelaskan hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Sehingga 

untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal siswa harus merasa nyaman 

terhadap kegiatan pembelajaran. Perubahan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang dicapai siswa dapat diukur berdasarkan hasil belajar. Oleh 

karena itu kegiatan pembelajaran harus direncanakan dengan baik sehingga 

hasil belajar yang diperoleh optimal. 

Selain itu berbagai macam strategi yang diterapkan dalam pembelajaran 

juga mempengaruhi hasil belajar matematika. Menurut Suyono dan Hariyanto 

(2012: 22) strategi merupakan rangkaian yang saling berhubungan dengan 

pengelolaan yang menyangkut pembelajaran seperti siswa, lingkungan 

belajar, sumber belajar, dan penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam menyiapkan suatu materi pelajaran sampai pada saat pelaksanaannya, 

guru merasa kesulitan dalam menentukan strategi belajar yang akan 

diterapkan. Strategi pembelajaran berfungsi untuk menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa. Jika strategi pembelajaran yang diterapkan tidak 

tepat, maka akan mempengaruhi antusias dan keaktifan siswa dalam kegiatan 

belajar. Strategi Student Team Achievement Division (STAD) dan Quiz Team 
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merupakan salah satu contoh strategi pembelajaran yang sederhana namun 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  

STAD merupakan strategi yang mengandalkan pembelajaran dalam 

bentuk kelompok yang anggotanya akan saling membantu untuk memahami 

materi dan diakhiri dengan kuis individual. Menurut Huda (2014: 201) STAD 

merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang didalamnya 

beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang 

berbeda-beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. 

Sedangkan Quiz Team akan meningkatkan kerjasama tim dan juga sikap 

bertanggung jawab peserta didik untuk apa yang mereka pelajari melalui cara 

yang menyenangkan dan tidak menakutkan, yakni dalam bentuk kuis 

(Hamruni, 2012: 176). Penerapan strategi STAD dan Quiz Team diharapkan 

dapat merubah kesan siswa terhadap pelajaran matematika dan memberikan 

hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksperimen Pembelajaran 

Matematika Dengan Strategi Student Team Achievement Division dan Quiz 

Team Terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII 

SMP Batik Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. 

2. Rendahnya motivasi belajar siswa. 

3. Keaktifan dan antusias dalam mengerjakan soal-soal latihan pada proses 

pembelajaran yang masih kurang. 

4. Rendahnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini difokuskan 

pada: 

1. Hasil belajar matematika siswa yang ditunjukkan dengan hasil tes siswa 

pada mata pelajaran matematika. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) dan Quiz 

Team. 

3. Motivasi belajar siswa ditunjukkan oleh siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh penerapan strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika?  

2. Adakah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika?  

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan strategi 

pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

3. Untuk menguji dan menganalisis interaksi antara strategi pembelajaran 

dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat ditarik dari penelitianini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran matematika, terutama terhadap hasil belajar 

matematika siswa.  

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk 

penelitian lain yang sejenis. 

c. Penelitian ini memberikan kontribusi agar proses dan faktor-faktor 

lain pendukung pembelajaran lebih diperhatikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Penelitian ini dapat menambah daya tarik pembelajaran, memotivasi 

siswa dalam belajar dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain 

itu dapat meningkatkan kegiatan belajar, mengoptimalkan 

kemampuan berfikir, kerjasama, tanggung jawab dan kreatifitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan teknik pembelajaran yang tepat dan efektif yang dapat 

menjadi alternatif lain dalam mata pelajaran matematika. Sebagai 

usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1. Dapat memberikan 

pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian di sekolah. 

Dapat digunakan sebagai bekal untuk mengajar di kemudian hari 

ketika menghadapi situasi yang sama. 


