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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terakhir ini, dunia pendidikan mengalami perkembangan yang pesat. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat adanya cara belajar yang baik dan bermacam 

cara belajar. Berbagai macam cara belajar juga berkembang di negara Indonesia. 

Berbagai upaya dikerahkan oleh peneliti Indonesia untuk mengembangkan cara 

belajar yang lebih baik. Dengan begitu diharapkan mampu membawa bangsa 

Indonesia bersaing di dunia Internasional. 

Walaupun demikian, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Berbagai faktor yang terkait dalam pendidikan 

mempengaruhi kualitas pendidikan. Bila dikaji lebih mendalam, permasalahan 

pendidikan terdapat pada kurang efektifnya proses pembelajaran. Dikarenakan 

permasalahan tersebut upaya apapun dilakukan demi meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Hasil belajar dapat dikatakan indikator penentu suatu kualitas belajar. Hasil 

belajar tersebut dapat berupa nilai Ujian Nasional. Apabila suatu sekolah rata-rata 

siswa mendapat nilai yang baik maka dapat dikatakan bahwa kualitas 

pembelajaran dilaksanakan dengan baik dan kinerja sekolah juga baik. Sedangkan 

apabila suatu sekolah siswa memperoleh nilai yang kurang optimal, maka dapat 

diduga terdapat kekurangan dalam kualitas pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam sekolahan tersebut. 

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan pada kelas VII A pada 

semester genap SMP Negeri 2 Gatak tahun ajaran 2014/2015 diperoleh bahwa 

keaktifan siswa terhadap mata pelajaran matematika masih belum maksimal. 

Siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak dengan jumlah 32 siswa ini sebelum 

dikenai tindakan diperoleh banyak siswa yang memiliki keaktifan bertanya 6 

siswa (18,75%), siswa yang meiliki keaktifan menjawab pertanyaan 5 siswa 

(15,625%), siswa yang memiliki keaktifan dalam diskusi 12 siswa (37,5%). 

Sedangkan siswa yang hasil belajarnya mencapai KKM sebanyak 10 siswa 
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(31,25%). Dengan data yang diperoleh dapat diamati bahwa keaktifan siswa 

belum maksimal. 

Banyak penyebab rendahnya nilai keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Salah satu hal yang paling dominan adalah jarangnya seorang guru 

dalam mencoba berbagai model pembelajaran dan kurangnya rasa keberanian 

siswa menunjukkan apa yang meraka anggap benar. Metode pengajaran 

konvensional yang sering digunakan guru dan kurang menariknya model 

pembelajaran yang diberikan membuat siswa kurang menunjukan sifat aktifnya 

terhadap mata pelajaran yang dihadapi. Rendahnya keaktifan siswa ini memicu 

rendahnya hasil belajar siswa yang kurang dari KKM. 

Untuk merubah anggapan tersebut perlu adanya model pembelajaran 

menyenangkan yang membuat siswa aktif dalam mengikut pembelajaran. Dengan 

ada banyaknya inovasi pembelajaran, guru harus berfikir kreatif dalam 

mengembangkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas untuk 

memperoleh hasil maksimal. 

Terkait dengan hal di atas, peneliti ingin mencoba melakukan penelitian 

dengan alternatif tindakan penggunaan model pembelajaran Cooperative Script. 

Pembelajaran Cooperative Script mampu melatih siswa dalam bekerjasama dan 

aktif dalam pencarian kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan keaktifan siswa melalui pembelajaran Cooperative Script 

pada kelas VII semester genap di SMP Negeri 2 Gatak tahun ajaran 

2014/2015? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran Cooperative 

Script pada kelas VII semester genap di SMP Negeri 2 Gatak tahun ajaran 

2014/2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui pembelajaran Cooperative 

Script pada kelas VII semester genap di SMP Negeri 2 Gatak tahun ajaran 

2014/2015. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui pembelajaran 

Cooperative Script pada kelas VII semester genap di SMP Negeri 2 Gatak 

tahun ajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai pengetahuan baru untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui 

pembelajaran Cooperative Script. 

b. Sebagai pengetahuan baru untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa melalui pembelajaran Cooperative Script. 

c. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dari model pembelajaran 

yang sesuai. 

b. Bagi guru 

Bersama guru matematika yang lain, hasil penelitian dapat sebagai 

masukkan model pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian dapat digunakan dalam rangka perbaikan dan masukkan 

dalam model pembelajaran matematika. 


