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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku dan 

kemampuan seseorang menuju ke arah kemajuan dan peningkatan. 

Pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang untuk selalu melakukan 

inovasi dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan ke arah peningkatan 

kualitas diri. Pada pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan tidak 

lepas dari tujuan pendidikan yang akan dicapai karena tercapai atau 

tidaknya tujuan pendidikan merupakan tolak ukur dari keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan. Matematika adalah suatu bidang studi yang 

mempunyai peran penting dalam pendidikan khususnya dalam pendidikan 

di sekolah. Secara teoritik matematika adalah ilmu yang bertujuan mendidik 

anak manusia agar dapat berfikir secara logis, kritis, rasional dan percaya 

diri sehingga mampu membentuk kepribadian yang mandiri, kreatif serta 

mempunyai kemampuan dan keberanian dalam menghadapi masalah-

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dalam pembelajaran 

matematika di sekolah mampu membentuk siswa dengan karakteristik 

seperti itu berarti pembelajaran matematika di sekolah telah memberi 

sumbangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Dari beberapa mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah 

Pertama, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap 
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sangat sulit oleh siswa. Tidak jarang muncul keluhan bahwa matematika 

membuat pusing siswa dan dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi 

siswa. Akibatnya motivasi belajar siswa menjadi rendah dan berimbas pada 

prestasi belajar siswa.  

Untuk mengetahui bagaimana motivasi dan prestasi belajar 

matematika siswa SMP N 2 Ayah, maka peneliti melakukan observasi dan 

membagikan angket motivasi kepada siswa kelas VIII. Berdasarkan hasil 

observasi dan angket motivasi siswa, diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Daftar Skor Angket Motivasi Siswa Kelas VIII  

SMP Negeri 2 Ayah Tahun Pelajaran 2012/2013 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Rata-Rata 

Skor Angket 

Motivasi 

Jumlah Siswa Dengan Motivasi 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

VIII  A 32 46,06  2 24 6  

VIII  B 36 49,56   22 14  

VIII  C 36 40,08  18 15 3  

 

Tabel 1.2 Daftar Nilai Ulangan Harian Matematika Siswa Kelas VIII  

SMP Negeri 2 Ayah Tahun Pelajaran 2012/2013 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Rata-Rata 

Nilai 
Ketuntasan  Ketidaktuntasan 

VIII  A 32 65,78 65,62 % 21 siswa 34,38 % 11 siswa 

VIII  B 36 72,67 69,44 % 25 siswa 30,56 % 11 siswa 

VIII  C 36 60,83 50 % 18 siswa 50 % 18 siswa 

 

Kurangnya motivasi belajar ini dapat dilihat dari hasil angket siswa 

kelas VIII C, dari 36 (tiga puluh enam) siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 

Ayah Kabupaten Kebumen hanya ada 3 (tiga) siswa dengan motivasi tinggi, 

15 (lima belas) siswa dengan motivasi sedang dan 18 (delapan belas) siswa 
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dengan motivasi rendah. Sedangkan rendahnya prestasi belajar ini 

ditunjukkan dari hasil ulangan harian siswa kelas VIII C, dari 36 (tiga puluh 

enam) siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Ayah Kabupaten Kebumen hanya 

ada 18 (delapan belas) siswa yang telah mencapai KKM (tuntas), sedangkan 

jumlah siswa yang belum mencapai KKM yaitu 18 (delapan belas) siswa 

dengan persentase ketuntasan 50%. Setelah dilakukan observasi dengan 

guru matematika SMP Negeri 2 Ayah mengenai proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas, ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa kelas VIII C dalam pembelajaran matematika, antara lain: 1) Guru 

masih menggunakan menggunakan model pembelajaran yang bersifat 

konvensional yaitu ceramah, tanya jawab, pemberian tugas. Kegiatan 

pembelajaran yang banyak didominasi oleh guru, sementara siswa duduk 

secara pasif menerima informasi pengetahuan dan keterampilan yang 

diberikan oleh guru; 2) Siswa tidak mengajukan pertanyaan kepada guru, 

hal ini dibuktikan ketika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang disampaikan, ternyata tidak ada siswa yang 

berani bertanya, padahal mereka belum memahami pelajaran yang diberikan 

oleh guru (dibuktikan ketika siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru, siswa masih bingung); 3) Siswa tidak dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, hal ini dibuktikan ketika guru memberikan variasi 

soal dengan contoh yang berbeda, siswa merasa kesulitan untuk 

mengerjakannya. Selain itu ketika guru memberikan pertanyaan tentang 

materi yang telah diajarkan sebelumya, siswa tidak dapat menjawabnya; 4) 
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Siswa tidak aktif dalam proses belajar mengajar, hal ini dibuktikan ketika 

guru memberikan tugas yang berkaitan dengan materi pelajaran, banyak 

siswa yang menunggu jawaban siswa lain. 

Melihat kenyataan yang demikian, maka perlu diterapkan 

pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar, guna meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar 

matematika siswa. Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

membuat siswa lebih aktif dalam mengemukakan pendapat dan pertanyaan 

dan mampu menghilangkan rasa bosan siswa dalam belajar adalah 

pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two. Tipe The Power of Two 

merupakan aktivitas pembelajaran kooperatif yang memperkuat pentingnya 

hubungan yang sinergi, yaitu bahwa dua kepala lebih baik dari hanya satu 

kepala sehingga siswa dapat saling bertukar pikiran dengan teman dan 

membuat kelas lebih hidup dan menyenangkan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar matematika dengan menggunakan pembelajaran Kooperatif 

Tipe The Power of Two pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Ayah. 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Apakah pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 2 Ayah pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

2. Apakah pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 2 Ayah pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Meningkatkan motivasi siswa kelas VIII C pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel melalui pembelajaran Kooperatif Tipe 

The Power of Two. 

2. Meningkatkan prestasi siswa kelas VIII C pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel melalui pembelajaran Kooperatif Tipe 

The Power of Two. 

D. Manfaat Penelitian 

Ditinjau dari masalah yang telah dirumuskan, maka manfaat yang 

dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

mendapatkan masukan tentang meningkatkan motivasi siswa 

melalui pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two. 
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b. Dengan adanya penelitian tindakan kelas menggunakan 

pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two diharapkan dapat 

menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil Penelitian ini dapat membuat siswa saling bertukar pikiran 

dengan teman sehingga membuat kelas lebih hidup dan 

menyenangkan. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pendorong inspirasi dalam 

melakukan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi 

guru dalam pembelajaran matematika serta menerapkan 

pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat langsung bagi sekolah yaitu 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 
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