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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.  

Matematika merupakan bagian dari pendidikan, berkaitan dengan pendidikan 

matematika merupakan mata pelajaran yang penting. Hal ini dibuktikan dengan 

diterapkannya matematika pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan 

tinggi.  Kebanyakan siswa  menganggap matematika sebagai ilmu atau mata pelajaran 

yang paling sulit, membuat mengantuk dan membosankan. Hal ini menjadi sebab 

kebanyakan siswa enggan mempelajari matematika bahkan mengabaikannya, padahal 

matematika sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik  siswa, bahkan dapat membuat siswa berpikir  kritis, logis 

dan kreatif. Berfikir secara matematika dalam dunia nyata membuat masalah yang 

datang di hidup kita tidak akan terasa sulit, karena seringnya berfikir secara 

matematika membuat kita tidak cepat putus asa dalam mengatasi masalah. 

Menyadari matematika merupakan mata pelajaran yang sering diabaikan siswa, 

maka sudah menjadi tugas pendidik untuk merubah pandangan siswa terhadap mata 

pelajaran matematika menjadi mata pelajaran yang menarik dan  menyanangkan. Hal 

ini dapat diketahui dengan melihat hasil belajar matematika siswa. Hasil belajar 

merupakan hal yang sangat diperhatikan di dalam dunia pendidikan.  

Hasil belajar berperan penting dalam pendidikan, karena hasil belajar 

menunjukkan sejauh mana kemampuan anak dalam menguasai mata pelajaran yang 

dipelajarinya. Hasil belajar tersebut menjadi tolok ukur dalam menentukan berhasil 
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atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. Dengan melihat hasil belajar siswa, 

seorang pendidik dapat mengetahui keberhasilan dalam mengajar. Keberhasilan hasil 

belajar tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang nilainya sudah mencapai 

KKM (ketuntasan kriteria minimal) yang telah ditetapkan. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Susanti dkk (2011) menyatakan bahwa, diantara 4 kelas yang ada di 

SMP Negeri 7 Muara Jambi siswa yang mencapai persentase ketuntasan dari nilai 

ujian tesebut  yaitu 61 siswa atau  44,8%  berarti ada 75 siswa atau  55,2%  siswa 

yang tidak tuntas. Dari hasil penelitian tersebut, lebih dari setengah bagian siswa 

tidak mencapai batas KKM. Hasil observasi di SMP N 3 Sawit Boyolali 

menunjukkan bahwa hasil belajar matematika masih cukup rendah, hal ini dibuktikan 

dengan data hasil belajar matematika nilai ujian tengah semester ganjil siswa kelas 

VII tahun pelajaran 2017/2018 dengan rata-rata 65,6. Berdasarkan hasil belajar 

tersebut terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai kurang dari batas KKM. Batas 

nilai KKM di SMP N 3 Sawit boyolali yaitu 62, dari data nilai UTS membuktikan 

bahwa hasil belajar matematika rendah dan belum sesuai dengan harapan. 

Merujuk pada perspektif teori belajar banyak hal yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa, diantaranya yaitu faktor internal seperti minat belajar yang memiliki 

pengaruh besar terhadap hasil belajar (Nurhasanah & Sobandi 2016).  Faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar selain faktor internal yaitu faktor 

eksternal yang meliputi keadaan ekonomi keluarga, metode mengajar, model 

pembelajaran, strategi pembelajaran, kurikulum Slameto (2010: 54).  

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar yaitu minat. Minat 

merupakan suatu ketertarikan atau kecenderungan terhadap sesuatu tanpa paksaan 

dari pihak manapun (Slameto 2010: 180).  Hasil observasi di SMP N 3 Sawit 

Boyolali banyak siswa yang tidak menyukai matematika sehingga minat dalam 

pembelajaran matematika masih rendah. Minat belajar yang rendah ini dibuktikan 

ketika guru hendak masuk ruang kelas banyak siswa yang mengeluh karena 

pembelajaran matematika akan dimulai. Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa ketertarikan terhadap mata pelajaran matematika kurang sehingga hasil belajar 
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yang diperoleh rendah. Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap siswa karena 

bila siswa tidak memiliki minat maka siswa cenderung malas sehingga tidak ada daya 

tarik bagi siswa (Slameto 2010: 57). Dari pemaparan tentang minat di atas dapat 

dilihat jika hasil belajar dipengaruhi oleh minat belajar siswa.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik adalah dengan adanya inovasi model pembelajaran. Hasil observasi di SMP N 3 

Sawit Boyolali, model pembelajaran yang digunakan oleh guru monoton dan masih 

berpusat pada guru. Siswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran dan guru masih 

menggunakan metode konvensional. Model pembelajaran merupakan suatu 

rancangan yang berupa langkah-langkah  untuk mengembangkan pengalaman belajar 

dan digunakan sebagai contoh untuk para pengajar ketika akan melakukan proses 

pembelajaran (Aunurrahman  2009: 146).  Dari definisi model pembelajaran tersebut, 

model merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan model mempengaruhi suasana hati siswa seperti perasaan senang atau 

bosan.  

Salah satu inovasi model pembelajaran yang digunakan adalah model 

pembelajaran yang bersifat kooperatif yang lebih terstruktur yang memberikan 

kesempatan  kepada siswa tentang bagaimana bekerja dalam satu kelompok.  Model 

kooperatif yang diterapkan  dalam pembelejaran matematika sangat beragam. Dalam 

kasus rendahnya nilai hasil belajar matematika siswa, model kooperatif tipe 

Cooperative Script  dan Investigasi Grup (IG) merupakan model pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar yang berdampak pada hasil belajar 

matematika siswa.  

Model pembelajaran Cooperative Script adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada kerja sama untuk memperoleh tujuan yang 

diharapkan (Hidayatulloh 2016). Model ini dapat melatih siswa untuk berfikir ktitis, 

menemukan gagasan baru dan mengembangkan potensi diri dalam pembelajaran 

matematika. 
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Model pembelajaran Investigasi Grup (IG) merupakan model kooperatif yang 

melibatkan peserta didik untuk berdiskusi secara kelompok. Model pembelajaran 

investigasi grup (IG) merupakan model dengan perencanaan yang disusun oleh guru 

dan siswa serta menekankan ketrampilan dan menuntut siswa untuk dapat 

membangun komunikasi dengan kelompoknya (Sangadji 2016). Model ini menuntut 

peserta didik untuk berfikir aktif dan menuntut kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi kelompok. 

Model pembelajaran dan minat belajar siswa akan mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Model pembelajaran yang bervariasi, menarik dan menyenangkan dapat 

merangsang siswa untuk menumbuhkan minat belajarnya sehingga hasil 

belajarnyapun juga memuaskan. Sebaliknya jika model pembelajaran yang diterapkan 

monoton dan membosankan akan mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa 

sehingga hasil belajarnyapun akan menurun. 

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian eksperimen dengan judul 

“Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan Model pembelajaran Cooperative 

Script  dan Investigasi Grup (IG)  terhadap Hasil Belajar Matematika  Ditinjau dari 

Minat Siswa Kelas VII  SMP N 3 Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang 

akan muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa yang rendah 

2. Minat belajar yang masih rendah 

3. Model pembelajaran yang diterapkan guru belum inovatif 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Agar pelaksanaan penelitian berlangsung secara efektif, efesien dan sesuai 

dengan tujuan , maka peneliti memiliki batasan masalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini dilaksanakan dalam pembelajaran matematika kelas VII SMP N 3 

Sawit Boyolali semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Faktor internal yaitu minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pelajaran matematika. 

3. Faktor eksternal yaitu model pembelajaran Cooperative Script  dan Investigasi 

Grup (IG) yang dibatasi pada saat proses pembelajaran matematika. 

4. Hasil belajar yang hanya dibatasi pada hasil pembelajaran matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

Di dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 3 permasalahan yaitu: 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran Cooperative Script  dan Investigasi Grup 

(IG) terhadap hasil belajar matematika ? 

2. Adakah pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar matematika ? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran matematika dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika ? 

 

E.  Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti dapat menganalisis dan menguji : 

1. Pengaruh model pembelajaran Cooperative Script  dan Investigasi Grup (IG) 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

3. Interaksi antara model pembelajaran matematika dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

 

F.     Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai wawasan maupun  sumber 

pengembangan ilmu pengetahuan dari model pembelajaran Cooperative Script  

dan Investigasi Grup (IG) terhadap hasil belajar matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam meningkatkan minat 

belajar matematika dan kemampuan berkomunikasi di dalam kelompok. 

b. Manfaat bagi guru 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai wawasan dalam 

menerapkan model pembelajaran diskusi kelompok yang menarik dan 

menyenangkan.  

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk meningkatkan 

mutu pendidikan khususnya pada mata pelajaran matematika selanjutnya 


