
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pengajaran di sekolah merupakan bagian dari kegiatan 

pendidikan pada umumnya, yang bertujuan mengarahkan dan meningkatkan 

kualitas anak didik kearah yang lebih baik. Bila diamati keberhasilan dalam 

pendidikan tidaklah lepas dari kegiatan proses belajar mengajar. Keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar biasanya diukur dengan keberhasilan siswa 

dalam mamahami dan menguasai materi yang diberikan. Semakin banyak 

siswa yang dapat mencapai tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang 

lebih baik maka semakin tinggi keberhasilan dari pengajaran tersebut. 

Matematika sebagai salah satu sarana berpikir ilmiah sangat diperlukan 

untuk menumbuhkembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan 

kritis dalam diri peserta didik. Matematika memegang peranan yang sangat 

penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian 

dengan bantuan matematika, ilmu pengetahuan dan teknologi akan maju lebih 

pesat. 

Matematika merupakan salah satu dari sekian mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah-sekolah dengan frekuensi jam pelajaran yang lebih 

banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Namun pada 

kenyataannya, pelajaran matematika sering kali dianggap siswa sebagai mata 

pelajaran yang sangat sulit, menakutkan dan membosankan. Hal ini 

disebabkan karena kebanyakan pengajar lebih menekankan pada hafalan, 



 

kecepatan berhitung dan prestasi individu, serta ditambah lagi dengan 

banyaknya guru pengajar mata pelajaran ini yang tidak mengetahui proses 

terpenting dalam bermatematika adalah nalar, bukan kemampuan berhitung, 

dan mereka menganggap siswa yang tidak bisa berhitung tidak pintar 

matematika, sehingga banyak siswa yang lebih memilih untuk bersikap pasif 

dan tidak begitu memperhatikan penjelasan guru. Akibatnya, minat belajar dan 

konsentrasi siswa terhadap matematika menjadi berkurang yang berimbas 

pada penurunan prestasi belajar. 

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa tidak mutlak disebabkan 

oleh kurangnya minat dan rendahnya kemampuan siswa terhadap matematika, 

tetapi terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi seperti metode 

mengajar yang diterapkan oleh guru dan bagaimana suasana pembelajaran di 

dalam kelas. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru 

matematika SMP Negeri I Gatak, didapatkan fakta bahwa pembelajaran di 

kelas masih secara konvensional, sehingga mengakibatkan minat siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan masih sedikitnya siswa yang berani maju ke depan mengerjakan tugas, 

bertanya kepada guru ketika belum memahami materi yang diajarkan,  

memperhatikan penjelasan guru dan mempelajari kembali materi yang telah 

diajarkan. Sehingga, perlu adanya inovasi dalam metode pembelajaran di kelas 

agar tidak bersifat monoton dan mampu menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan.       



 

Penerapan metode pengajaran yang tepat serta suasana belajar yang 

menyenangkan diharapkan bisa meningkatkan minat belajar siswa terhadap 

matematika, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu, peneliti akan mencoba menerapkan Brain Gym dan Cooperative 

Learning guna mengatasi beberapa masalah yang terjadi dalam kegiatan 

belajar mengajar sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 

Brain Gym (Senam Otak) menjadi suatu alat bantu pembelajaran yang 

sangat efektif. Brain Gym dilakukan di awal pembelajaran guna meningkatkan 

daya konsentrasi siswa serta perasaan rileks atau tenang sehingga bisa 

membuat proses pembelajaran berjalan lancar. Brain Gym juga bisa dilakukan 

untuk menyegarkan fisik dan pikiran siswa setelah menjalani proses 

pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi yang mengakibatkan 

kelelahan pada otak. Rangkaian gerakan yang dilakukan bisa memudahkan 

kegiatan dan memperbaiki konsentrasi belajar siswa, menguatkan motivasi 

belajar, meningkatkan rasa percaya diri, membangun harga diri, rasa 

kebersamaan dan membuat siswa lebih mampu mengendalikan stress (Aryani, 

2009 : 3 – 4). 

Belajar merupakan proses yang aktif, sehingga seandainya siswa tidak 

turut serta dalam berbagai kegiatan belajar sebagai suatu tanggapan (respon) 

siswa terhadap stimulus guru, tidak mungkin siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang dikehendaki. Dengan kata lain, partisipasi siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar menjadi syarat mutlak untuk mencapai hasil belajar yang 

dikehendaki itu. Partisipasi siswa ini tentunya sangat bergantung pada 



 

bagaimana seorang guru mampu membangkitkan dan merangsang suasana 

hati atau perasaan dan emosi siswa untuk tertantang melakukan kegiatan 

belajar (Hendra, 2004 : 29 – 30).  

Dalam hal ini, guru dituntut  untuk mampu melaksanakan kegiatan 

mengajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan, karena perasaan dan emosi 

siswa tentunya sangat terpengaruh pada sikap, penampilan guru ketika 

mengajar dan cara-cara guru mengajar serta dalam berkomunikasi (Winarno 

dalam Hendra, 2004:30). 

Cooperative Learning merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan kelompok kecil untuk bekerja sama. Keberhasilan dari metode 

ini sangat bergantung pada kemampuan aktivitas anggota kelompok baik 

secara individual muapun secara kelompok. Cooperative Learning tidak sama 

dengan belajar kelompok atau kelompok kerja, tetapi memilliki struktur 

dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif, sehingga terjadi interaksi secara 

terbuka dan hubungan interdependensi yang efektif. Cooperative Learning ini 

sangat menyentuh hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu 

berinteraksi, saling membantu kearah yang lebih baik secara bersama-sama 

“Getting Better Together”. Dalam proses belajar betul-betul diutamakan saling 

membantu diantara anggota kelompok (Buchori Alma, 2009:80-81). 

Sedangkan dalam penerapannya, peneliti menggunakan metode STAD 

(Student Team Achievement Division) sebagai salah satu bentuk metode 

pembelajaran kooperatif.  

 



 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dikemukakan rumusan masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan minat belajar siswa dengan diterapkannya Brain Gym 

dan Cooperative Learning (STAD) pada pokok bahasan himpunan di kelas 

VII D SMP N I Gatak? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya Brain 

Gym dan Cooperative Learning (STAD) pada pokok bahasan himpunan di 

kelas VII D SMP N I Gatak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan minat belajar siswa yang dibatasi oleh perasaan senang, 

perhatian, kemauan, konsentrasi dan kesadaran siswa melalui penerapan 

Brain Gym dan pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 

Division (STAD) 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penerapan Brain Gym dan 

pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan untuk dapat meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap 



 

mata pelajaran matematika. Karena minat belajar mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya kegiatan 

pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan Brain Gym 

dan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2) Mendapat bekal tambahan sebagai mahasiswa dan calon guru 

matematika sehingga siap melaksanakan tugas di lapangan. 

b. Bagi siswa 

Meningkatkan minat belajar siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar serta turut berperan aktif dalam kegiatan tersebut. 

c. Bagi guru 

Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

peningkatan mutu pembelajaran atau pendidikan melalui penerapan 

Brain Gym dan pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

peningkatan minat belajar peserta didik terutama dalam pokok bahasan 

himpunan. 


