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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses 

belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu (Jihad dan Haris 2012:14). Menurut 

Sudjana (2010: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Senada 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 

seseorang dikatakan berhasil atau tidak, salah satunya dapat dilihat melalui nilai-

nilai matematika yang berhasil diperolehnya. 

Hasil belajar matematika siswa di Indonesia cenderung belum sesuai 

harapan. Menurut survey Programme for International Study Assesment (PISA) 

pada tahun 2015 di bawah Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) kemampuan matematika siswa-siswi Indonesia menempati 

peringkat 63 dari 69 negara. Berdasarkan UNESCO mutu pendidikan matematika 

di Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 negara yang diamati. Berdasarkan 

data Litbang Kemendikbud, secara umum perolehan nilai rerata Ujian Nasional 

SMP/MTs dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 

Tahun Pelajaran 2015/2016 nilai rata-ratanya adalah 65,05 dan Tahun Pelajaran 

2016/2017 nilai rata-ratanya adalah  55,51 dan kini pada Tahun Pelajaran 

2017/2018 kembali terjadi penurunan nilai rata-rata menjadi 51,96.  

Berdasarkan data Rekap Hasil Ujian Nasional oleh Kemendikbud SMP N 

2 Banyudono sendiri mengalami pula penurunan rata-rata hasil nilai UN pada 

tahun 2015 memperoleh rata-rata 56,07, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 

juga mengalami penurunan rata-rata nilai UN dengan rata-rata 54,59 dan 54,16.  
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Rendahnya hasil belajar matematika dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal merupakan faktor 

yang ada dalam diri individu siswa, faktor penyebab rendahnya hasil belajar 

matematika yang bersumber dari dalam diri siswa yang memiliki pengaruh luar 

biasa terhadap keberhasilan seseorang, salah satunya yaitu kecerdasan mengatasi 

masalah yang disebut sebagai adversity quotient (AQ). Menurut hasil penelitian 

Leonard dan Amanah (2014) menyatakan bahwa AQ memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Senada dengan hal itu, menurut 

penelitian Rukmana, Hasbi, dan Paloloang (2016) menyatakan bahwa AQ 

memberikan pengaruh sebesar 43,1% terhadap hasil belajar matematika, dan 

pengaruh 56,9% diberikan oleh variable lain. 

Faktor lain adalah faktor yang bersumber dari luar diri siswa yaitu antara 

lain kurang menariknya kegiatan pembelajaran, fasilitas dan sumber belajar yang 

kurang memadai serta suasana belajar yang kurang menarik. Dalam 

kenyataannya, masih banyak guru yang lebih memilih cara mengajar secara 

langsung, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan lebih praktis dalam kegiatan 

perencanaan pembelajarannya. Dalam model pembelajaran langsung, 

pembelajaran didominasi oleh guru yang mengajar, sedangkan siswa hanya diam, 

mencatat apa yang diterangkan gurunya, meniru guru dalam menyelesaikan 

masalah sehingga siswa cenderung sangat pasif dan merasa kesulitan jika 

dihadapkan dengan soal-soal yang berbeda dengan apa yang sering diajarkan 

oleh gurunya. Data pada tahun 2017, masih ada sekitar 656.150 orang guru yang 

belum bersertifikasi (kompas.com 18/09/2018). Hal ini menunjukkan masih 

banyaknya guru yang belum profesional dalam mengajar.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar adalah model pembelajaran 

kooperatif. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Maonde (2015) 

menyimpulkan, Pembelajaran cooperative learning memberikan efek 

menguntungkan bagi siswa dan guru dalam pembelajaran. Siswa yang 

sebelumnya tidak aktif dalam pembelajaran mulai berpartisipasi dalam proses 

penyelesaian masalah yang diberikan.   
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalah yang terkait hasil belajar 

matematika dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika siswa masih kurang sesuai harapan. 

2. Kurangnya inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang menjadikan kegiatan 

pembelajaran kurang menarik bagi siswa 

3. Perlunya peningkatan AQ siswa dalam proses 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 pokok bahasan bentuk aljabar. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model GI dan 

STAD untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional untuk 

kelas kontrol. 

3. Sekolah yang digunakan adalah SMP N 2 Banyudono dengan populasi 

seluruh siswa kelas VII. 

4. Indikator AQ siswa dapat ditunjukkan dengan: 

a. Tingkat kendali diri. 

b. Tingkat asal-usul dan pengakuan. 

c. Tingkat jangkauan. 

d. Tingkat daya tahan. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan hasil belajar matematika antara model pembelajaran GI, 

STAD dan Konvensional pada siswa kelas VII SMP N 2 Banyudono? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat AQ siswa? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran dan tingkat AQ siswa terhadap 

hasil belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran GI, 

STAD, dan Konvensional terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk menguji perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar matematika 

di tinjau dari tingkat AQ siswa. 

3. Untuk menguji adanya interaksi model pembelajaran dengan tingkat AQ 

siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

perbedaan model pembelajaran GI, STAD, dan Konvensional terhadap hasil 

belajar matematika ditinjau dari tingkat AQ siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa sebagai pengalaman 

belajar aktif dengan model pembelajaran GI, STAD, dan Konvensional. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 

membenahi tindakan dalam pembelajaran matematika bahwa model 

pembelajaran GI, STAD, dan Konvensional dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk 

membina warga sekolah agar lebih berkompeten dalam proses 

pembelajaran khususnya untuk meningkatkan hasil belajar matematika. 


