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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuhkembangkan 

potensi-potensi peserta didik melalui kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, 

siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam merespon setiap 

pelajaran yang diajarkan. Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif, dan 

inovatif pada siswa tidaklah mudah. Realita yang terjadi guru dianggap 

sebagai satu-satunya sumber belajar dan siswa menjadi pasif dalam belajar. 

Akibatnya proses belajar mengajar cenderung membosankan dan berdampak 

pada prestasi belajar siswa yang rendah. 

Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor–faktor itu pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu faktor dari dalam dan dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa 

merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam 

belajar. Hal tersebut dapat dipahami sebab dalam proses belajar, sasarannya 

adalah individu sebagai subjek belajar. Slameto (2003: 2) mengatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. 

Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti bartambahnya pengetahuan, sikap, tingkah laku, dan 

keterampilan. Seiring dengan pendapat ini, Martinis Yamin (2009: 98) 
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menjelaskan bahwa : “Belajar adalah perubahan perilaku seseorang akibat 

pengalaman yang ia dapat melalui pengamatan, pendengaran, membaca, dan 

meniru”. Adapun tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar 

menyangkut aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan 

dalam pengertian pemecahan suatu masalah, cara berpikir, keterampilan, 

kecakapan, dan kebiasaan atau sikap. 

Keberhasilan belajar juga dapat diciptakan melalui kedisiplinan siswa 

dalam belajar. Disiplin yang berarti perilaku/tata tertib yang sesuai dengan 

peraturan/ketetapan/perilaku yang diperoleh dari pelatihan. Disiplin juga 

merupakan kata kerja yang berarti menciptakan keadaan tertib dan patuh 

dengan pelatihan dan pengawasan serta melakukan pembetulan kesalahan 

demi kesalahan, sehingga siswa akan lebih mudah dalam menguasai 

pengetahuan yang diberikan serta dapat memanfaatkan dalam kehidupan 

dimasyarakat. Kedisiplinan belajar dapat mempengaruhi keberhasilan siswa 

khususnya dalam pembelajaran matematika, karena dalam pembelajaran 

matematika dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di kelas VIIIC SMP N 3 Colomadu 

masih terdapat siswa yang tingkat kedisiplinan belajarnya masih rendah. Hal 

ini nampak pada siswa dalam mengikuti pelajaran terkesan kurang serius 

bahkan kadang terkesan semaunya, siswa sering tidak mencatat, siswa tidak 

segera memasuki kelas meskipun bel tanda masuk telah berbunyi, siswa lebih 

senang berbicara dengan teman-temannya dari pada mencoba mengerjakan 

soal, tidak mendengarkan saat guru menerangkan dan masih banyak lagi 
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perilaku tidak disiplin belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Perilaku tidak 

disiplin ini juga berdampak pada prestasi belajar siswa. 

Perilaku tidak disiplin oleh siswa kelas VIIIC SMP N 3 Colomadu 

yaitu sebagai berikut:  

1. Siswa ditegur guru karena ramai atau bercakap-cakap dengan siswa lain 

pada saat guru menerangkan. 

2. Siswa tidak mengerjakan tugas-tugas rumah. 

3. Siswa tidak mau maju ke depan untuk mengerjakan soal apabila tidak 

ditunjuk bahkan dipaksa oleh guru. 

4. Siswa tidak segera mengerjakan latihan soal di kelas karena mengobrol 

dengan siswa lain.  

Perilaku tidak disiplin yang dilakukan siswa apabila tidak segera 

ditangani untuk diubah menjadi perilaku disiplin, akan berpengaruh pada 

kepribadian siswa yang tentunya  sangat merugikan diri siswa itu sendiri. 

Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas seorang guru memiliki peran 

utama sekaligus sebagai pembimbing. Oleh karena itu, secara langsung guru 

bertanggung jawab memberikan bantuan terhadap siswa dalam upaya 

menemukan pribadi dan merencanakan masa depan termasuk mengubah 

perilaku yang kurang baik menjadi perilaku terpuji. Untuk mengantisipasi 

masalah kedisiplinan di atas maka perlu diberikan suatu metode/model 

pembelajaran untuk membimbing siswa dalam upaya meningkatkan 

kedisiplinan dan prestasi belajar. Salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran probing-prompting dan metode cooperative script. 
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Model pembelajaran probing-prompting adalah pembelajaran dengan 

cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan 

menggali sehingga terjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan siswa 

dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

Selanjutnya siswa mengkontruksi konsep-prinsip-aturan menjadi pengetahuan 

baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberikan. Model pembelajaran 

ini, tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga 

setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. 

Metode cooperative script adalah metode belajar dengan cara siswa 

bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari 

materi yang dipelajari. Setiap metode pembelajaran mempunyai berbagai 

kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari metode pembelajaran cooperative 

script adalah: (1) melatih pendengaran, ketelitian/kecermatan, (2) setiap siswa 

mendapat peran, (3) melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan 

lisan. Sedangkan kekurangan dari metode cooperative script adalah (1) hanya 

digunakan untuk mata pelajaran tertentu, (2) hanya dilakukan dua orang (tidak 

melibatkan seluruh kelas sehingga koreksinya hanya sebatas pada dua orang 

tersebut). 

Model pembelajaran probing-prompting dan Metode cooperative 

script merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan 

oleh guru sehingga kedisiplinan dan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

Penerapan model pembelajaran probing-prompting dan metode cooperative 

script dalam pembelajaran matematika melibatkan siswa untuk dapat bersikap 
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disiplin dalam bimbingan guru, agar peningkatan kedisiplinan siswa dalam 

memahami materi lebih terarah. Dengan demikian diharapkan prestasi belajar 

siswa menjadi lebih meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan kedisiplinan belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan  model pembelajaran probing-prompting dan 

metode cooperative script ? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan model pembelajaran probing-prompting dan 

metode cooperative script ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui adanya peningkatan kedisiplinan belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan  model pembelajaran probing-prompting 

dan metode cooperative script. 

2. Mengetahui adanya peningkatan prestasi belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan  model pembelajaran probing-prompting dan 

metode cooperative script. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai upaya peningkatan kedisiplinan belajar siswa. 

b. Sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa. 

c. Sebagai titik tolak dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran probing–prompting dan metode cooperative 

script. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. 

2) Diharapkan siswa selalu aktif mengikuti pembelajaran 

matematika. 

3) Diharapkan adanya peningkatan kedisiplinan dan prestasi belajar 

siswa setelah diterapkan metode tersebut. 

b. Bagi Guru 

1) Membantu dalam mengembangkan metode dan model 

pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan matematika. 

2) Menambah variasi dalam menyampaikan materi. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan dalam kualitas pembelajaran, khususnya 

pada pembelajaran matematika. 

2) Sebagai usaha dalam meningkatkan kedisiplinan belajar dan 

prestasi belajar matematika. 


