
 

BAB 1 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 

Peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu faktor penting, dalam 

mencerdaskan anak bangsa yang diantaranya tergantung kepada kualitas dan 

profesionalisme mengajar guru, sebab posisi dan peranan guru sebagai penggerak 

dalam pendidikan (proses pembelajaran) mempunyai pengaruh kuat terhadap 

keberhasilan siswa. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, 

nilai tersebut mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa.
1
 Interaksi 

dalam kegiatan pembelajaran dikatakan bernilai edukatif karena diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dilakukan, 

dengan harapan bagaimana materi pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai dan 

dimengerti oleh siswa secara tuntas. Sehingga, diperlukan pengelolaan kelas yang 

baik agar mampu menghadirkan interaksi pembelajaran yang baik dalam 

mencapai hasil belajar.
2 

 
Hasil belajar merupakan salah satu faktor penting, dalam menilai atau 

mengevaluasi proses pembelajaran. Sehingga menurut Hermawan hasil belajar 

merupakan segala perubahan perilaku baik pada aspek kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap), maupun psikomotorik (keterampilan) yang terjadi karena proses 

pengelaman.
3
 Artinya hasil belajar siswa ditandai dengan adanya perubahan 
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kemampuan yang relative tetap didasari atas pengalaman dari kegiatan belajar. 

Tinggi dan rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa tergantung dari metode 

guru dan motivasi belajar siswa dalam pelajaran. Sehingga, peran guru dalam 

memberikan metode pembelajaran yang menarik pada proses belajar akan 

menggerakkan motivasi pada siswa dan menjadikan siswa itu lebih giat dan rajin 

dalam belajar. 

 
Belajar banyak dipengaruhi oleh motivasi, baik dari dalam maupun dari 

luar diri seseorang. Karena motivasi merupakan motor penggerak yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu termasuk belajar sehingga tujuan 

belajar tercapai, maka dalam belajar matematika juga diperlukan motivasi yang 

tinggi agar siswa berpeluang besar memperoleh nilai matematika yang tinggi. 

Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa dapat terlihat dari keadaan siswa pada 

saat mengikuti pembelajaran.
4
 Oleh sebab itu tugas pendidikan sekolah yang 

utama sekarang adalah menanamkan motivasi yang kuat dari anak untuk belajar 

terus menerus sepanjang hidupnya, memberikan keterampilan pada peserta didik 

untuk secara cepat dan mengembangkan daya adaptasi yang besar dalam diri 

peserta didik. Semua itu perlu dikondisikan agar peserta didik termotivasi, karena 

bagaimanapun juga motivasi merupakan faktor yang sangat menentukan dan 

berfungsi menimbulkan, mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar. 

 

Alqur’an menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu, dengan jelas 

dalam beberapa ayat-ayat yang mengindikasikan percaya diri seperti: 

 
 

 

Artinya :  
 

4 Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali, hal. 20
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Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui hanya orang-orang yang berilmulah (ulul albab) yang mengetahui.
5 

 
 آ

 

 

Artinya : 

 

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

orang-orang yang menpunyai ilmu beberapa derajat.
6 

 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam kedua ayat tersebut, betapa 

pentingnya menuntut ilmu (belajar) tersebut. Dalam agama Islam, seorang muslim 

tidak hanya ditekankan untuk mempelajari pelajaran agama saja, mempelajari 

ilmu pengetahuan lainnya seperti halnya sains, matematika, ekonomi, juga 

dianjurkan. Untuk menjalani hal tersebut, tidak luput dengan adanya motivasi. Bill 

Gates pernah mengatakan “adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tapi adalah 

penting untuk mengambil pelajaran dari kegagalan”. Disinilah pentingnya peranan 

motivasi dalam belajar. Hal ini menegaskan bahwa motivasi adalah satu faktor 

penting untuk keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, termasuk 

dalam belajar di sekolah. 

 
Dalam pendidikan, belajar merupakan unsur yang sangat penting, menurut 

Burton, “Learning is a change in the individual due to interaction of that 

individual and his environment, which fills a need and makes him more capable of 

dealing adequality with his environment ”.
7
 Belajar adalah suatu perubahan dalam 

diri individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, untuk memenuhi 

kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungan secara 

  
5 Q.S Az-zumar: 9

  
6
 Q.S Al-Mujadalah: 11

  

7 Mutadi, Pendekatan Efektif dalam Pembelajaran Matematika, (Semarang: Balai Diklat 
Keagamaan, 2007), hlm. 12.
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memadai. Dalam hal ini diperlukan kecakapan guru dalam menentukan metode 

pembelajaran yang tepat sasaran. Maka perlu memilih strategi pembelajaran yang 

lebih bervariasi dan tepat dengan mengikut sertakan peran aktif peserta didik 

dengan mengubah paradigma pembelajaran dari peserta didik. Sehingga obyek 

atau sasaran pembelajaran menjadi subyek pelaku dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.
8
 Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan materi 

pendidikan yang baik, strategi, pendekatan, metode dan teknik belajar mengajar 

yang baik. 

 

Salah satu kegiatan belajar yang menekankan berbagai kegiatan tindakan 

adalah menggunakan pendekatan tertentu dalam pembelajaran, karena suatu 

pendekatan dalam pembelajaran pada hakikatnya merupakan cara yang teratur dan 

terpikir secara sempurna untuk mencapai suatu tujuan pengajaran.
9
 Selain itu, 

juga untuk memperoleh kemampuan dalam mengembangkan efektifitas belajar 

yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Pendekatan ini merupakan peran 

yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang 

diinginkan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut yang berkelanjutan maka perlu 

dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar matematika siswa secara maksimal. 

 

Para guru terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai model yang 

bervariasi agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar matematika. Salah 

satu cara meningkatkan efektif dalam meningkatkan minat belajar matematika 

siswa adalah menerapkan metode yang tepat. Salah satunya adalah metode 

 

 
8 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Semarang: 
PUSTAKA PELAJAR,1996), hlm. 59.

  

9 Amin Suyitno, Makalah Pemilihan Model-model Pembelajaran dan Penerapannya di 
MTs, (Semarang: FMIPA UNNES, 2006), hlm.1.
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Improve. Metode Improve merupakan metode yang didesain pertama kali oleh 

Mevarech dan Kramarsky. Metode Improve merupakan sebuah akronim dari 

Introducing New Concepts, Metacognitive questioning, Practicing, Reviewing and 

reducing difficulties, Obtaining mastery, Verification, dan Enrichment.
10

 Dalam 

metode ini terdapat 3 komponen yang saling bergantungan yaitu: memfasilitasi 

perolehan strategi dan proses metakognitif, interaksi dengan teman sebaya dan 

kegiatan sistematik dari umpan balik-perbaikan-pengayaan. Melalui metode ini 

siswa dikenalkan pada konsep baru. Hakikat metode IMPROVE adalah 

pembelajaran dengan menggunakan penekanan pada proses pembentukan suatu 

konsep dan memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk berperan aktif 

dalam proses tersebut.
11 

 
Metode pembelajaran IMPROVE merupakan salah satu model 

pembelajaran yang didasarkan pada teori kognisi dan metakognisi sosial. Model 

ini merupakan model yang didesain pertama kali oleh Mevarech dan Kramarsky 

(1997) untuk kelas yang heterogen. Model ini memiliki 3 komponen yang 

interdependen yaitu aktivitas metakognitif, interaksi dengan teman sebaya, dan 

kegiatan yang sistematik dari umpan balik-perbaikanpengayaan.
12

 Metode 

 
pembelajaran IMPROVE merupakan singkatan dari Introducing the new concept, 

Metacognitive questioning, Practicing, Reviewing and reducing difficulties, 

Obtaining mastery, Verification, and Enrichment.
23

 Metode 

 
 

10 Zemira R. Mevarech dan Bracha Kramarski, IMPROVE: A Multidimensional Method for 

Teaching Mathematics in Heterogeneous Classrooms, American Educational Research Journal, Vol. 

34, 1997, h. 369.
 

11 Ibid, hal 371
 

 
12 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-isu Metodis 

dan Paradigmatis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 254. 
23

Aris Shoimin, 
Op.Cit, hlm. 83.
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pembelajaran IMPROVE berdasarkan pada questioning self melalui penggunaan 

pertanyaan metakognitif yang berfokus pada: 

 
a. Pemahaman masalah 

 
b. Mengembangkan hubungan antara pengetahuan yang lalu dan sekarang 

 
c. Menggunakan strategi penyelesaian permasalahan yang tepat 

 
d. Merefleksikan proses dalam solusi. 

 

Metode pembelajaran IMPROVE menekankan pula pada sistem pembelajaran 

aktif. Pada pembelajaran dengan menggunakan Metode IMPROVE, akan 

diberikan pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang mampu memberi kesempatan 

kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan jalan mengkonstruksinya 

sendiri. Selain itu, dalam pembelajaran dengan menggunakan Metode IMPROVE, 

siswa dapat leluasa berinteraksi dengan sesama temannya. Interaksi itu dapat 

memotivasi mereka untuk berbagi pendapat dan memperkaya pengetahuannya.
13

 

Langkah-langkah penerapan Metode pembelajaran IMPROVE adalah sebagai 

berikut : 

 
a. Introducing the new concept. Guru memberikan konsep baru melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang membangun pengetahuan siswa. 

 
b. Meta-cognitive questioning. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan 

metakognitif kepada siswa terkait materi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 Agustin Patmaningrum, Penggunaan Metode Improve untuk Meningkatkan
 

 
Hasil Belajar  Mahasiswa pada   Mata   Kuliah  Kalkulus II, 2013, 

[online], tersedia di    
http://dharmapendidikan.blogspot.com/2013/05/penggunaan-metode-improve-
untuk.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2015, hlm. 3. 
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c. Practicing. Siswa berlatih memecahkan permasalahan yang diberikan 

oleh guru. 

 
d. Reviewing and reducing difficulties. Guru memberikan review terhadap 

kesalahan-kesalahan yang dihadapi oleh siswa pada saat latihan. 

 
e. Obtaining mastery. Melakukan tes pada pertemuan berikutnya untuk 

mengetahui penguasaan materi siswa. 

 
f. Verification. Melakukan verifikasi untuk mengetahui siswa mana yang 

mencapai batas kelulusan dan siswa mana yang belum mencapai batas 

kelulusan. 

 
g. Enrichment. Pengayaan terhadap siswa yang belum mencapai batas 

kelulusan.
14

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Metode IMPROVE 

merupakan metode belajar yang mendorong siswa untuk aktif dalam rangka 

menemukan sendiri pengetahuan atau suatu konsep, sedangkan guru berfungsi 

sebagai fasilitator dalam rangka membimbing siswa menemukan konsep tersebut. 

metode ini dilandasi oleh teori konstruktivisme salah satunya karena pada salah 

satu tahapan pembelajaran khususnya pada tahap mengenalkan suatu konsep baru, 

guru tidak langsung memberikan suatu konsep baru secara langsung, tetapi 

mengarahkan siswa untuk aktif secara individu atau kelompok untuk menemukan 

konsep secara mandiri. 

 
 
 
 
 

 
14 Aris Shoimin ,Op.Cit, hlm. 84.
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Dengan memperhatikan uraian diatas, maka untuk memecahkan permasalahan 

tentang rendahnya hasil belajar serta motivasi belajar peserta didik terhadap 

pelajaran matematika dan kaitannya dengan proses belajar dan pembelajaran 

matematika dengan judul “Pengaruh Metode Improve Terhadap Hasil Belajar 

Dan Motivasi Belajar Siswa Kelas VII Smp Terpadu Al-Anwar Baruharjo” 

 

B. Identifikasi dan Pembahasan Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah 
 
 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penafsiran. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

 
a. Proses pembelajaran matematika yang didominasi oleh guru sehingga 

siswa menjadi pasif. 

 
b. Siswa kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru 

sehingga hasil belajar matematika siswa rendah. 

 
2. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada: 

 
a. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Terpadu Al-Anwar 

Baruharjo. Disini penelititi menggunakan dua kelas untuk penelitian, 

yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan 

metode pembelajaran IMPROVE dan kelas VII B sebagai kelas kontrol 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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b. Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika dan 

motivasi belajar siswa kelas VII SMP Terpadu Al-Anwar Baruharjo. 

 
c. Metode pembelajaran IMPROVE yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menerapkan model pembelajaran IMPROVE pada kelas yang 

yang diambil sebagai objek penelitian. 

 
d. Hasil Belajar yang dimaksut dalam penelitian ini adalah hasil post test 

setelah diterapkan Metode pembelajaran IMPROVE. 

 
e. Motivasi belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

motivasi yang timbul dari dalam diri siswa dalam belajar matematika. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, masalah yang di teliti dalam penelitian 

ini sebagai beikut : 

1. Adakah pengaruh Metode pembelajaran IMPROVE terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Terpadu Al-Anwar Baruharjo? 

 
2. Adakah terdapat pengaruh Metode pembelajaran IMPROVE terhadap 

motivasi belajar siswa kelas VII SMP Terpadu Al-Anwar Baruharjo? 

 
3. Adakah terdapat pengaruh Metode pembelajaran IMPROVE terhadap hasil 

belajar matematika dan motivasi belajar siswa kelas VII SMP Terpadu Al-

Anwar Baruharjo? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan umusan masalah diatas maka, tujuan penelitiannya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Metode pembelajaran IMPROVE terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Terpadu Al-Anwar 

Baruharjo. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Metode pembelajaran IMPROVE terhadap 

motivasi belajar siswa kelas VII SMP Terpadu Al-Anwar Baruharjo. 

 
3. Untuk mengetahui pengaruh Metode pembelajaran IMPROVE terhadap 

hasil belajar matematika dan motivasi belajar siswa kelas VII SMP 

Terpadu Al-Anwar Baruharjo. 

E. Hipotesis Penelitian 
 

 

Hipotesis (hipotesa) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat tanya.
15

 Hipotesis umumnya dirumuskan untuk 

menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang berbeda. 

Terdapat dua macam hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

hipotesis nihil ( ) yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara variabel x 

dan variabel y, sedangkan hipotesis kerja ( ) menyatakan adanya perbedaan 

antara variabel x dan y. 

 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

IMPROVE terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Terpadu Al-Anwar Baruharjo. 

 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

IMPROVE terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Terpadu Al-Anwar Baruharjo. 

                                                                 
15 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 160.
 

 



2. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

IMPROVE terhadap motivasi belajar siswa kelas VII SMP Terpadu 

Al-Anwar Baruharjo. 

 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

IMPROVE terhadap motivasi belajar siswa kelas VII SMP Terpadu 

Al-Anwar Baruharjo 

 

3. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

IMPROVE terhadap hasil belajar matematika dan kepercayaan diri 

siswa kelas VII SMP Terpadu Al-Anwar Baruharjo. 

 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

IMPROVE terhadap hasil belajar matematika dan kepercayaan diri 

siswa kelas VII SMP Terpadu Al-Anwar Baruharjo. 

F. Manfaat Penelitian 
 
 

1. Secara teoritis 
 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan memberikan gambaran tentang model pembelajaran 

IMPROVE yang dapat diterapakan pada peserta didik, sehingga kegiatan 

belajar pembelajaran matematika di sekolah dapat berjalan lebih efektif 

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika. 

 

2. Secara praktis 
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a. Bagi Siswa 
 
 

Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa dan 

rasa percaya diri siswa dalam materi pokok aritmatika sosial. 

 
b. Bagi Guru 

 
 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam 

memilih dan menggunakan model-model mengajar matematika 

sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar matematika dan 

kepercayaan diri siswa dan sebagai bahan masukan dalam 

pembelajaran agar guru selalu merencanakan dan melaksanakan model 

pembelajaran yang sesuai, sehingga siswa dapat menemukan 

pengetahuan sendiri dari model pembelajaran yang digunakan, guna 

meningkatkan hasil belajar matematika dan kepercayaan diri siswa. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Script diharapkan 

dapat diterapkan dengan baik oleh guru pada proses pembelajaran. 

 
c. Bagi sekolah 

 
 

Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan untuk menetapkan 

 

suatu kebijakan yang tepat dalam memperbaiki sistem pembelajaran, 

 

terutama pada model pembelajaran Cooperative Script pada 

pembelajaran matematika, sehingga hasil belajar siswa dan 

kepercayaan diri siswa meningkat. 

 

d. Bagi peneliti selanjutnya 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengetahuan dan 

sebagai acuan dalam menyusun rancangan penelitian yang lebih baik 

lagi. 

 

G. Penegasan Istilah 
 

 

Untuk menghindari kesalahpahaman antara yang dimaksud peneliti 

dengan persepsi yang ditangkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan 

penegasan istilah sebagai berikut: 

 

1. Definisi konseptual 
 
 

a. Pengaruh 
 
 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.
16 

 

a. Pembelajaran matematika 
 
 

Pembelajaran matematika adalah usaha dan proses yang dirancang 

oleh pendidik agar semua komponen dalam belajar matematika 

terorganisir dengan baik sehingga tercapai hubungan yang 

harmonis antara pendidik dengan siswa dan antara siswa dengan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Tim Penyusun Kamus, ed. 3, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 

hal.849
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siswa lainnya, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara 

optimal.
17 

 

b. Metode pembelajaran 
 
 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

proses belajar mengajar.
18 

 

c. Strategi pembelajaran 
 
 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Upaya mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai optimal disebut strategi.
19 

 
d. IMPROVE 

 
 

Metode IMPROVE merupakan salah satu model pembelajaran yang 

didasarkan pada teori kognisi dan metakognisi sosial. Metode ini 

didesain oleh ilmuwan bernama Mevarech dan Kramarski. 

Aktivitas pembelajaran dengan metode IMPROVE ini dilakukan 

terhadap kelompok–kelompok kecil pada kelas yang heterogen. 

 
e. Hasil Belajar  

 
17 Bekti Setiti, Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa Melalui Pendekatan Cooperatif 

Learning Tipe Numbered Head Together (NHT) Dalam Pembelajaran Matematika, (Jakarta: 
Skripsi matematika, 2011), hlm. 11.

 

18 Sobry Sutikno, Menuju Pendidikan Bermutu, (Mataram: NTT Press, 2004). Hlm. 106.
  

19 Aqib, Z, Mode-model Media dan Strategi Pembelajarn Kontekstual (Inovatif), 
(Bandung : Yrama Widya, 2013),hlm 13
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Hasil belajar adalah prestasi yang telah dicapai siswa melalui suatu 

kegiatan belajar.
20 

 

f. Motivasi Belajar 
 
 

Motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong, menggerakkan, 

dan mengarahkan siswa dalam belajar.
21 

 
g. Matematika 

 
 

Matematika adalah ilmu deduktif, formal, hierarkhis, menggunakan 

 
 
 
 

bahasa simbol dan bersifat abstrak.
22 

 
 

2. Definisi operasional 
 

 

Secara operasional yang dimaksud dengan “Pengaruh Metode 

Pembelajaran IMPROVE Terhadap Motivasi dan Hasil belajar 

Matematika Siswa Kelas VII SMP Terpadu AL-Anwar Tahun Ajaran 

2017/2018” ini menjelaskan perbedaan antara usaha yang dilakukan 

dalam rangka meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 

siswa menggunakan metode pembelajaran IMPROVE khususnya pada 

materi aritmatika sosial. Jika terdapat perbedaan, maka langkah 

selanjutnya adalah melihat lebih tinggi mana nilai rata-rata kelas 

eksperimen pertama dan kelas eksperimen kedua. Penggunaan metode 

 
 

20 Salim P dan Salim Y,Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Press, 2003), 
1190

 

21
 Sumartono dan Normala, “Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scrambel di SMP”,  

Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 3, No. 1, April 2015, Hal. 86. 
22

 Sunaryo, dkk, Modul Pembelajaran Inklusif Gender, (Jakarta: LAPIS, t.t), hal.595
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pembelajaran tersebut menekankan pada sistem pembelajaran aktif. 

Pada metode pembelajaran ini akan diberikan pertanyaan- pertanyaan 

metakognitif yang mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk 

memperoleh pengetahuan dengan cara mengkontruksinya sendiri. 

 
H. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika skripsi ini disajikan dalam 6 bagian yaitu pendahuluan, landasan 

teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. 

 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi dan 

pembatasan masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) hipotesis 

penelitian, (f) manfaat penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika 

penulisan. 

 

Bab II Landasan teori, terdiri dari: (a) diskripsi teori, (b) penelitian terdahulu, 

 

(c) Kerangka berfikir penelitian. 
 

 

Bab III Metode penelitian, pada bagian ini akan disajikan tentang metodologi 

penelitian yang terdiri dari : (a) rancangan penelitian, (b) variabel penelitian 

dan skala pengukuran, (c) populasi dan sampel penelitian, (d) kisi-kisi 

instrumen, (e) instrumen penelitian, dan (f) teknik analisis data. 

 

Bab IV Hasil penelitian, pada bab ini akan membahas mengenai: (a) deskripsi 

data, (b) analisis data. Bab V Pembahasan, pada bab ini adak membahas 

hipotesis penelitian diantaranya yaitu: (a) pengaruh model pembelajaran 

IMPROVE terhadap hasil belajar matematika, (b) pengaruh model 

pembelajaran IMPROVE terhadap motivasi siswa, (c) pengaruh model 

pembelajaran IMPROVE terhadap hasil belajar matematika dan motivasi siswa. 
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dan yang terakhir adalah Bab VI Penutup, yang berisi (a) kesimpulan 

penelitian, dan (b) saran yang diberikan kepada kepala sekolah, guru, siswa, 

dan peneliti selanjutnya. 





 


