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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses belajar agar siswa secara aktif membangun potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

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

bangsa dan negara. Pendidikan tidak lepas dari proses belajar dan pembelajaran.1 

Dijelaskan juga bahwa pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam 

pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, baik bagi 

dirinya maupun lingkungannya.2 

Umumnya pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup manusia yang secara teknis operasional dilakukan melalui suatu proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas (proses) yang sistematis dan 

dalam sistematik itu terdapat suatu interaksi belajar mengajar antara guru dan 

siswa.3 

                                                             
1 Lasmiyatun Dan Ernawati Saptaningrum, Implementasi Macromedia Flash Dengan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa, Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, Vol. 3 No. 1 April 2012, Hlm. 9-10 
2Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2011), Hal.4 
3Nur Azizah, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Untuk Aktivitas 

Siswa Dan Hasil Belajar Matematika Anak Tunarung, Jurnal Pendidikan Luar Biasa, Vol.4 

No.1April 2008, hlm.1-2 
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Berdasarkan pernyataan diatas, siswa harus diarahkan agar dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Dengan demikian berarti bahwa 

seharusnya yang lebih aktif dalam pembelajaran adalah siswa bukan guru. Akan 

tetapi kenyataanya tidak sedikit yang terjadi sebaliknya. 

Menghadapi perkembangan dalam cabang ilmu, pendidikan sebagai upaya 

untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi salah satu 

kebutuhan yang sangat penting. Generasi penerus yang berkualitas itulah yang 

kelak akan meneruskan tongkat estafet pembangunan, sehingga bangsa dan negara 

ini mampu bersaing dengan bangsa dan negara lain serta bertahan di tengah era 

globalisasi.4 Dimana keberhasilan membentuk generasi yang berkualitas sangat 

tergantung pada pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Pelaksanaan proses pembelajaran disekolah melibatkan pelajaran-pelajaran yang 

harus dikembangkan, salah satunya adalah pelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting di 

era globalisasi ini. Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan konsep 

abstrak. Konsep abstrak itu merupakan salah satu dari hakikat matematika. 

Menurut herman hudojo hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-

struktur, dan hubunga-hubungannya yang diatur menurut urutan logis. 

Matematika sekolah berorientasi pada kepentingan pendidikan yaitu pada proses 

                                                             
4Aisah Ika Wardhani,dkk, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair Share 

(Tps) Menggunakan Strategi Peta Konsep dan Peta Pikiran Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Materi Ikatan Kimia Kelas Xi Sma Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014,  Jurnal 

Pendidikan Kimia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014. Hlm. 36. 
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pembelajaran di sekolah. 5 Artinya, matematika sekolah dipilih sedemikian 

sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan atau pembelajaran 

matematika tertentu.  

Upaya dalam mencapai tujuan pendidikan, hendaknya guru memperhatikan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dalam proses pembelajaran guru 

mempertimbangkan model pembelajaran, metode dan pendekatan pembelajaran 

yang akan digunakan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran  serta 

untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki siswa perlu diterapkan suatu 

model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

Berdasarkan observasi pada proses pembelajaran matematika kelas 

VIII di SMPN 01 Ngunut, materi matematika masih menjadi masalah serius. 

Diketahui bahwa nilai mid semester ganjil tahun ajaran 2018 kelas VIII-K mata 

pelajaran matematika tertinggi 85 dan nilai terendah 20. Data di atas tergolong 

hasil belajar yang masih rendah dikarenakan 70% siswa belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) sebesar  yang ditentukan sekolah. Adapun masalah 

utama yang mempengaruhi adalah minat anak dalam belajar matematika dan rasa 

antusiasme siswa terhadap pelajaran matematika masih rendah. Akibatnya hasil 

belajar matematika masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah 

klasik salah satu diantaranya karena metode pembelajaran matematika yang 

kurang variatif dan jarang melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Rendahnya hasil belajar bukan hanya disebabkan oleh siswa itu sendiri 

tetapi juga proses pembelajaran yang kurang sesuai. Seseorang akan berhasil 

                                                             
5Puspita rahayu dan abdul qohar, Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Cerita Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel( SPLDV), Jurnal Pendidikan Matematika Dan Sains Tahun II, No 

. 2, desember 2014, Hlm. 109 
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dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Keinginan 

untuk belajar inilah yang disebut dengan minat. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri 

sendiri. Siswa yang memiliki minat pada sebuah subjek tertentu lebih condong 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada subjek tersebut. Apabila 

perhatian sudah terfokus pada sebuah hal yang disukai, maka itu akan 

berpengaruh dengan pencapaiannya.  

Pembelajaran Matematika sering menggunakan metode ceramah. Hal ini 

cenderung membuat siswa menjadi pasif kemudian akan berdampak pada 

rendahnya minat siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai 

dengan minat siswa akan berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa, 

demikian juga sebaliknya. 6 Dengan adanya minat pada diri siswa, maka siswa 

akan mendapatkan sebuah kepuasan dari kegiatan pembelajaran. 

Peneliti memilih tempat SMPN 01 Ngunut sebagai tempat penelitian dengan 

alasan bahwa sekolah tersebut menurut pandangan kalangan masyarakat 

terpandang sebagai sekolah favorit. Selain itu SMPN 01 Ngunut memliki banyak 

keunggulan dalam bidang akademik maupun non akademik. Banyak prestasi yang 

diperoleh dari bidang akademik yang sering mendapatkan juara, selain itu masih 

banyak prestasi yang diperoleh dari bidang non akademik seperti halnya bidang 

olahraga, Pramuka, Drumband, bela diri dan lain sebagainya. Namun, meskipun 

banyak siswa yang menjuari berbagai bidang tidak sedikit juga siswa yang 

mengeluhkan mengenai pembelajaran terutama pada pelajaran matematika. 

                                                             
6Agil Arif Nugraha dan Anisa Fatwa Sari, Pengaruh Model Pembelajaran Discovery 

Learning terhadap Minat Belajar Siswa pada Materi Trigonometri Kelas X, Prosiding SI MaNIs 

(Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai Islami), Vol.1, No.1, Juli 2017, Hal. 123-127 
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Pada penelitian ini, peneliti memilih materi sistem persamaan linier dua 

variabel (SPLDV) . Dengan alasan bahwa selama ini siswa sering hanya 

melakukan perhitungan saja tanpa mengerti manfaat atau kegunaan dari SPLDV 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemilihan materi SPLDV 

dirasa perlu agar siswa mengerti dan paham tentang penerepan materi SPLDV 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan paparan di atas, upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut 

hendaknya guru dapat mengembangkan berbagai metode dalam mengajarkan 

matematika, sehingga siswa diharapkan selama proses pembelajaran dapat belajar 

bermakna yaitu belajar yang ditekankan pada proses pembentukan konsep atau 

lebih mengutamakan proses dari pada produk. 7 Oleh sebab itu guru harus mampu 

menciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar 

dengan baik dan dapat berperan aktif di dalamnya serta saling bekerja sama 

dengan siswa lain untuk memahami konsep yang ada pada materi pembelajaran 

matematika dengan bimbingan dari guru. 

Permasalahan yang dialami oleh siswa terutama dalam meningkatkan minat 

dan hasil belajar maka upaya yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif. Sebab model pembelajaran 

kooperatif lebih menekankan kepada proses kerja sama dan saling berinteraksi 

dalam kelompok. 

Salah satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas 

belajar adalah model Think Pair Share (TPS). Model Pembelajaran TPS atau 

                                                             
7Nur Azizah, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Untuk Aktivitas 

Siswa Dan Hasil Belajar Matematika Anak Tunarung, Jurnal Pendidikan Luar Biasa, Vol.4 

No.1April 2008, hlm.2 
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berpikir berpasangan berbagi, merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. TPS merupakan model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab 

penuh untuk memahami materi pelajaran baik secara kolektif maupun individual. 

Model pembelajaran ini membantu siswa untuk berpikir, berpasangan dan berbagi 

antar teman sekelas.8 Siswa melatih kemampuan mereka dengan berfikir dari 

materi yang diberikan guru, kemudian mereka berpasangan dengan teman 

sebangku untuk berbagi materi yang sudah dirangkai dalam otak dan terakhir 

siswa berbagi dengan teman sekelas untuk mempresentasikan materi yang mereka 

serap, sehingga materi tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh untuk dipahami. 

Pernyataan diatas sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan  

bahwa hasil belajar siswa dengan pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

(TPS) meningkat. Hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata kelas untuk 

kelompok eksperimen 1 (metode Think-PairShare) sebesar 82,87 dan nilai rata-

rata kelas untuk kelompok eksperimen 2 (metode ekspositori) sebesar 77,57.9 

Penerapan pada model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat ditunjang 

dengan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat untuk menunjang prestasi 

siswa. Sebuah penelitian menyatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran akan mempengaruhi 

hasil belajar. Strategi belajar yang dipilih yaitu strategi organisasi yaitu strategi 

                                                             
8Elhefni, “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dan Hasil Belajar 

Disekolah” Journal Of Islamic Education( Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 16 No 02 2011 
9Aisah Ika Wardhani, dkk, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair Share 

(Tps) Menggunakan Strategi Peta Konsep Dan Peta Pikiran Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Materi Ikatan Kimia Kelas Xi Sma Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014, Jurnal 

Pendidikan Kimia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, hlm.38 
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peningkatan kebermaknaan informasi baru, melalui penggunaan struktur-struktur 

pengorganisasian baru pada informasi tersebut. Salah satunya dengan strategi 

pemetaan.  

Strategi ini dipilih karena berdasarkan wawancara dengan guru matematika 

pada Agustus 2018, diperoleh informasi bahwa siswa kesulitan dalam memahami 

konsep dasar materi sehingga mengakibatkan nilai siswa menjadi rendah. 

Pemahaman materi matematika yang abstrak menjadi alasan lain dalam 

penggunaan strategi ini sehingga diperlukan pemetaan materi menjadi ringkas, 

mudah dipahami dan mudah diingat.  

Jenis strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

strategi pembelajaran peta konsep. Peta konsep memiliki ciri adanya gambaran 

skematis untuk mempresentasikan suatu rangkaian konsep dan kaitan antar 

konsep-konsep tersebut. Hal tersebut memungkinkan pemahaman siswa mengenai 

konsep matematika menjadi lebih kuat. Sebuah penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran peta konsep pada matematika lebih efektif dari pada 

mengajar metode konvensional. Penelitian lain  menyatakan peta konsep dapat 

meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar. 10 Artinya siswa dapat belajar 

semakin efektif dan efisien dengan berpikir reduktif yaitu dengan cara 

merangkum informasi yang banyak ke dalam konsep-konsep utama yang saling 

berhubungan ke dalam sebuah diagram atau gambar jauh lebih kuat dibanding 

dengan mengingat sebuah susunan kalimat. 

                                                             
10Aisah Ika Wardhani, dkk, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair Share 

(Tps) Menggunakan Strategi Peta Konsep Dan Peta Pikiran Teadap Prestasi Belajar Siswa 

Materi Ikatan Kimia Kelas Xi Sma Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014, Jurnal 

Pendidikan Kimia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, hlm.38 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan maka peneliti  

mengambil  judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Share Dengan Menggunakan Peta Konsep Terhadap Minat Dan Hasil Belajar 

Siswa Di SMPN 01 Ngunut Tulungagung materi SPLDV”. Dengan menggunakan 

model yang tepat, yaitu dengan menggunakan model kooperatif tipe TPS 

diharapkan dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasakan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika 

b. Situasi dan kondisi pembelajaran yang kurang efektif. 

c. Hasil belajar siswa yang masih tergolong rendah. 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, masalah yang muncul sangatlah luas, 

sehingga perlu dibatasi agar peneliti lebih fokus pada penelitian yang akan 

dilaksanakan. Masalah yang muncul dibatasi sebagai berikut: 

a. Subjek Penelitian ini yaitu siswa kelas VIII SMPN 01 Ngunut. 

b. Objek penelitian yaitu  berupa soal- soal kelas VIII SMPN 01 Ngunut dengan 

materi yaitu menggunakan Sistem persamaan linier dua variable. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

dengan menggunakan peta konsep terhadap minat belajar siswa materi 

SPLDV di SMPN 01 Ngunut? 

2. Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

dengan menggunakan peta konsep terhadap hasil belajar siswa materi 

SPLDV di SMPN 01 Ngunut? 

3. Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

dengan menggunakan peta konsep terhadap minat dan hasil belajar siswa 

materi SPLDV di SMPN 01 Ngunut? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya  pengaruh  model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share  terhadap minat belajar matematika siswa kelas VIII 

SMP N 01 Ngunut Tulungagung materi SPLDV. 

2. Untuk mengetahui adanya  pengaruh  model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share  terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 

SMP N 01 Ngunut Tulungagung materi SPLDV. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh  model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share  terhadap minat dan hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP N 01 Ngunut Tulungagung materi SPLDV. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama terhadap peningkatan 

hasil belajar matematika siswa. Serta secara khusus penelitian ini memberikan 

kontribusi pada strategi pembelajaran matematika yang berupa pergeseran dari 

pembelajaran yang tidak hanya mementingkan hasil menuju pembelajaran tetapi 

juga mementingkan prosesnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa, 

sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar matematika siswa. 

b. Bagi guru  

Bermanfaat bagi guru sekolah sebagai masukan untuk mencari alternatif 

pembelajaran dalam program pengajarannya, dalam rangka mengoptimalkan 

keaktifan siswa melalui pembelajaran matematika. Serta mempermudah 

guru menyampaikan materi dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan atau mengembangkan 

kurikulum di tingkat kelas dan sekolah serta sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran 

matematika di dalam kelas. 
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d. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang, dapat dijadikan sebagai kajian yang lebih 

mendalam atau sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang 

berhubungan degan peningkatan hasil belajar matematika siswa dan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS). Sehingga dapat 

mengembangkan ilmu teoritis yang akan dikembangkan pada penelitian di 

masa mendatang. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

a. Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan 

menggunakan peta konsep terhadap minat belajar siswa materi SPLDV di 

SMPN 01 Ngunut. 

b. Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan 

menggunakan peta konsep terhadap hasil belajar siswa materi SPLDV di 

SMPN 01 Ngunut. 

c. Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share  terhadapminatdan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 

01 Ngunut pokok bahasan SPLDV. 

G. Penegasan Istilah 

1. Secara Konseptual 

a. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/ benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.11 

                                                             
11DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka,2007) hlm.849 
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b. Kooperatif Think Pair Share (TPS) 

Pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) merupakan suatu model 

pembelajaran yang didalamnya siswa dengan karakteristik dan kemampuan yang 

berbeda saling bekerja sama menyelesaikan suatu masalah atau tugas 

pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil saling membantu belajar satu sama lainnya. Kelompok-

kelompok tersebut beranggotakan siswa antara emapt sampai enam orang yang 

beragam.12 

Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk mengganti 

suasanapola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa resitasi atau diskusi 

membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan 

prosedur yang digunakan dalam Think Pair Share dapat memberi siswa lebih 

banyak waktu untuk berpikir, merespon dan saling bekerja sama dengan teman 

dalam kelompoknya.13 

c. Peta konsep 

Peta konsep merupakan gambaran skematis untuk mempresentasikan suatu 

rangkaian konsep dan kaitan antar konsep-konsep tersebut.14 

d. Minat  

                                                             
12Nur Azizah, “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Untuk Aktivitas 

Siswa Dan Hasil Belajar Matematika Anak Tunarungu” Jurnal Pendidikan Luar Biasa, April 

2008, Volume 4,Nomor , hlm. 6 
13 Ibid,..hlm.9 
14Aisah Ika Wardhani, dkk, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair Share 

(Tps) Menggunakan Strategi Peta Konsep Dan Peta Pikiran Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Materi Ikatan Kimia Kelas Xi Sma Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014, Jurnal 

Pendidikan Kimia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, hlm.38 
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Minat adalah  kecendurungan hati seseorang yang terarah terhadap suatu 

obyek atau aktivitas tertentu yang  dinyatakan dalam berbagai tindakan karena 

adanya suatu perhatian, perasaan senang, tertarik pada obyek atau aktivitas 

tersebut.15 

e. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan peserta didik 

dalam menguasai materi pelajaran yang disampaikan selama pembelajaran. 

2. Secara Operasional 

Secara operasional, penelitian ini akan meneliti pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif  Tipe Think Pair Share  Dengan Menggunakan Peta 

Konsep Terhadap minat dan Hasil Belajar Siswa SMPN 01 Ngunut.  

a. Pengaruh yang dibahas disini yaitu adanya perilaku yang menyebabkan 

perbedaan setelah diberikan perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share. 

b. Model pembelajaran kooperatif yaitu bentuk pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerjasama dalam belajar. Dalam hal ini siswa 

diberikan pertanyaan atau suatu permasalahan yang berhubungan dengan 

materi pelajaran, kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan 

dengan berdiskusi dengan kelompok. 

c. Kooperatif Think Pair Share yaitu model pembelajaran dengan cara 

bekerjsama dengan anggota kelompoknya yang kemudian ilmu yang 

diperoleh dibagikan ke anggota kelompok lain. Dalam hal ini pembentukan 

                                                             
15 Siska Candra Ningsih, Pengembangan Instrumen Minat Belajar Matematika Siswa 

Smp, Yogyakarta: FKIP Universitas PGRI Yogyakarta, 2015 
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kelompok yaitu dengan teman sebangku agar kondisi kelas mudah 

dikoordinasi. 

d. Peta konsep yaitu suatu media yang digunakan dalam pembelajaran guna 

untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami materi SPLDV yang 

disampaikan guru. 

e. Minat yaitu keadaan dimana siswa kelas VIII SMP N 01 Ngunut memiliki 

keinginan untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu, hal ini diperoleh dari 

hasil angket kuesioner yang diberikan. 

f. Hasil belajar yaitu suatu penilaian yang diberikan berupa soal tes berupa 

materi SPLDV setelah mendapatkan perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share dan model pembelajaran konvensional. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika isi dan penulisan laporan penelitian ini antara lain : 

1. Bagian Awal  

Pada bagian ini meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi,  

2. Bagian Isi  

Pada bagian isi terdiri dari 6 bab yaitu : 

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang diangkat 

dalampenelitian,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis 

penelitian, ruang lingkup penelitian, keterbatasan penelitian, definisi operasional 

dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II : Landasan teori, dalam landasan teori akan membahas tentang teori-teori 

yang berkaitan dengan fokus penelitian yang terdiri dari hakekatmatematika, hasil 
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belajar,model pembelajaran kooperatif (CooperativeLearning), model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan materi aritmetika sosial. 

Dalam landasan teori peneliti juga memaparkan tentang kajian penelitian teradulu 

dan kerangka berpikir penelitian.  

BAB III : Metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel, dan sampling penelitian, sumber data, variabel dan skala 

pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis 

data, tahap analisis data.  

BAB IV : Hasil penelitian, terdiri dari penyajian data hasil penelitian dan analisis 

data. 

BAB V : Pembahasan, dalam bab ini berisi pembahasan tentang hasil temuan 

berdasarkan rumusan masalah yang ada. Dengan bab ini peneliti telah menjawab 

permasalahan pada rumusan masalah dalam penelitian.  

BAB VI : Penutup, pada bagian ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dari 

uraian hasil penelitian. Selanjutnya terdapat saran-saran dari peneliti berdasarkan 

dari hasil penelitian di lapangan. 

3. Bagian Akhir  

Pada bagian akhir penelitian berisi daftar pustaka yang mendukung 

penyusunan laporan penelitian. 
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