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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha manusia secara sadar untuk pembentukan 

jati diri dan membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam 

masyarakat. Untuk membina kepribadian itu dibutuhkan proses yang relatif 

panjang kapanpun dan dimanapun juga, sehingga dikatakan bahwa pendidikan 

itu berlangsung seumur hidup.  

Sesuai Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 1, pengertian 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,  serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
1
 Dari 

pengertian di atas maka setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 

karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menjadi jembatan 

manusia untuk meraih pengetahuan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang 

bisa menjadi lebih bisa dan mengerti. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting 

khususnya bagi warga negara dan demi tercapainya kemajuan bangsa dan 

negara. Sesuai dengan ayat Al Qur’an berikut: 

ُ لَُكْم ۖ َوإَِذا قِيَل اْوُشُزوا  يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحىا ِفي اْلَمَجالِِس فَاْفَسُحىا يَْفَسِح َّللاَّ

 ُ ُ بَِما تَْلَممُىَن َخبِير    الَِّذيَه آَمىُىا ِمْىُكْم َوالَِّذيَه أُوتُىا اْلِلْمَم َرَجَااۚ    فَاْوُشُزوا يَْرفَِع َّللاَّ َوَّللاَّ  
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Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah[58]:11). 

Demi tercapainya tujuan pendidikan yang baik diperlukan dukungan dari 

peserta didik agar terwujudnya kualitas yang baik pula. Kualitas yang baik salah 

satunya dapat dilihat dari prestasi peserta didik yang berada pada sekolah 

tersebut. Bila prestasi peserta didik disekolah tersebut baik maka dapat dikatakan 

kualitas disekolah tersebut juga baik. Agar peserta didik memperoleh hasil 

belajar yang baik, maka proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru juga 

harus dapat diterima dengan baik. Dengan begitu materi ajar dapat diterima 

dengan baik oleh peserta didik. 

Belajar itu sendiri merupakan suatu perubahan tingkah laku, dimana 

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga 

ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.
2
 Dalam 

proses belajar mengajar tidak terlepas dari beberapa komponen pendidikan yaitu 

guru, siswa, sumber belajar, lingkungan belajar dan semua hal yang berkaitan 

dengan  pendidikan. 

Seorang ahli psikologi Gestalt mengemukakan pandangannya tentang 

hasil belajar adalah suatu proses aktif, yang dimaksud aktif disini ialah, bukan 
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hanya aktivitas yang tampak seperti gerakan-gerakan badan, akan tetapi juga 

aktivitas-aktivitas mental, seperti proses berfikir, mengingat, dan sebagainya.
3
 

Sedangkan menurut Witherington, belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru yang 

berbentuk ketrampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan.
4
 Dalam 

konteks merancang sistem belajar, konsep belajar ditafsirkan berbeda. Belajar 

dalam hal ini harus dilakukan dengan sengaja, direncanakan sebelumnya dengan 

struktur tertentu. Maksudnya agar proses belajar dan hasil-hasil yang dicapai 

dapat dikontrol secara cermat.
5
 

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan 

sikap dan ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi 

sopan, dan sebagainya.
6
 

Sering kita temukan di lapangan bahwa seorang peserta didik ada yang 

tidak paham dengan penjelasan guru maupun pendidik lainnya dikarenakan cara 

mengajar pendidik yang terlalu monoton, terutama pada mata pelajaran 

matematika yang sampai sekarang masih menjadi momok bagi peserta didik. 

Mata pelajaran matematika dirasa sulit dan sukar karena terlalu banyaknya 

rumus-rumus. Meskipun matematika dinilai mata pelajaran yang mengerikan 
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dalam kaum tertentu, tetapi matematika memegang peranan yang sangat penting. 

Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan 

suatu keadaan untuk menjadi suatu studi atau pemecahan permasalahan. 

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan memfokuskan pada materi 

statistik. Materi statistik sendiri merupakan materi yang dirasa cukup sulit 

karena memiliki banyak rumus seperti mencari mean, median, modus, penyajian 

data dan lain sebagainya. Selain itu dengan mempelajari, memahami dan 

mengerti tentang materi statistik mereka dapat menyelesaikan permasalahan 

dalam kehiduan sehari-hari seperti mencari rata-rata nilai ujian sekolah maupun 

non ujian sekolah, perhitungan dalam bentuk diagram dan lain-lain.  

Sebagian siswa beranggapan pelajaran matematika itu sulit sehingga 

mereka kurang tertarik dengan mata pelajaran tersebut. Untuk meningkatkan 

kualitas dalam pembelajaran maka guru perlu menerapkan suatu model 

pembelajaran. Model pembelajaran matematika yang dapat melibatkan siswa 

secara dominan. Model pembelajaran yang tepat diharapkan dapat membantu 

siswa dalam memahami dan mengerti materi pembelajaran matematika. 

Dengan demikian, solusi yang bisa digunakan dalam proses belajar 

mengajar dimana peserta didik memiliki potensi untuk belajar, berkembang dan 

berperan aktif dalam pembelajaran matematika adalah menggunakan model 

pembelajara Improve dan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). Model 

pembelajara Improve dan Think Pair Share (TPS) merupakan pembelajaran 

kooperatif. Pada pembelajaran ini siswa didorong untuk mampu memiliki dan 
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melakukan hal – hal berikut. 1) menerima oprang lain, 2) membantu orang lain, 

3) menghadapi tantangan, 4) bekerja dalam tim.
7
 

Model pembelajaran Improve merupakan singkatan dari Introducing The 

New Concept, Metakognitive Questioning, Practicing, Reviewing And Reducing 

Difficulties, Obtaining Mastery, Verification And Enrichment dimana : 1) guru 

memberikan konsep baru melalui pertanyaan – pertanyaan yang membangun 

pengetahuan siswa. 2) dimana guru membarikan pertanyaan – pertanyaan 

metakognitif kepada siswa terkait materi. 3) dimana siswa berlatih 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 4) dimana guru 

memberikan review terhadap kesalahan kesalahan yang dihadapi siswa saat 

latihan. 5) dimana melakukan tes pada pertemuan berikutnya untuk mengetahui 

penguasaan materi siswa. 6) dimana melakukan  verifikasi untuk mengetahui 

siswa mana yang mencapai batas kelulusan dan siswa mana yang belum 

mencapai batas kelulusan. 7) dimana pengayaan terhadap siswa yang belum 

mencapai batas kelulusan.
8
  

Sedangkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan 

salah satu tipe pembelajaran kooperatife yang merangsang aktivitas berpikir 

siswa secara berpasangan dan berbagi pengetahuan kepada siswa lainnya. 

Dimana : 1) dimana guru mengajukan susatu permasalahan yang merangsang 

kemampuan berfikir siswa. Siswa siswa memikirkan jawaban dari permasalahan 

yang di ajukan secara mandiri. 2) dimana guru mengarahkan siswa untuk 
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berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah dipikirkan. 3) dimana siswa 

berbagi pengetahuan yang diperoleh dari hasil diskusi didepan kelas.
9
 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa pada materi statistik. Dengan materi yang sama dan model 

pembelajaran yang berbeda yaitu model pembelajaran  Improve dengan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS). Dengan demikian peneliti memutuskan 

penelitan ini dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Menggunakan 

Model Pembelajaran Think Pair Share (Tps) Dengan  Model Pembelajaran 

Improve Materi Statistik Kelas VII SMPN 1 Sumbergempol Tulungagung”. 

Semoga dengan penilitian yang dilakukan peneliti dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dan juga tercapainya tujuan pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 

think pair share (tps) dengan  model pembelajaran improve materi statistik 

kelas VII SMPN 1 Sumbergempol Tulungagung ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan diatas maka tujuan dari penilitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan hasil belajar siswa menggunakan 

model pembelajaran think pair share (tps) dengan  model pembelajaran 

improve materi statistik kelas VII SMPN 1 Sumbergempol Tulungagung. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah diyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
10

 Sesuai dengan rumusan masalah maka peneliti peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai beriku: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran think pair share (tps) dengan  model 

pembelajaran improve materi statistik Kelas VII SMPN 1 Sumbergempol 

Tulungagung  

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi wacana 

maupun pengembang ilmu pengetahuan serta memperkaya khasanah ilmiah 

tentang pengaruh model pembelajaran yang digunakan terhadap hasil 

belajar matematika siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Sebagai salah satu cara dalam membantu siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika yang diharapkan dapat memberikan pengalaman 

menyenangkan dan menjadikannya motivasi. 

b. Bagi Guru 

Sabagai salah satu cara dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

dengan mengembangkan kembali model-model pembelajaran yang ada. 

c. Bagi Sekolah 
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Sebagai bahan informasi untuk mengetahui tingkat belajar siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa, dan secara tidak langsung 

akan membantu dalam memperlancar proses belajar mengajar di kelas 

maupun di luar kelas. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu cara dalam menambah wawasan peneliti tentang 

pelaksanaan pembelajaran dan dapat memberikan pengajaran khususnya 

matematika dengan menyenangkan tanpa adanya ketegangan serta diterima 

secara intelektual  dan dapat dijadikan sebagai pembangun dalam 

pengembangan pendidikan. 

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Penelitian ini adalah judul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Menggunakan 

Model Pembelajaran Think Pair Share (Tps) Dengan  Model 

Pembelajaran Improve Materi Statistik Kelas VII SMPN 1 

Sumbergempol Tulungagung”. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 

VII B dan VII G. Dari dua kelas tersebut kedua – duanya adalah kelas 

eksperimen. Dalam penelitian ini kelas VII B diterapkan model pembelajaran 

Improve sedengkan kelas VII G mengguakan model pembelajaran Think Pair 

Share (Tps). 

Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi. Dalam hal 
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ini yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran Improve dan 

Think Pair Share (TPS). Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Untuk menghindari perluasan masalah dan mempermudah pemahaman dalam 

penelitian ini, maka peneliti memberkan batasan masalah dalam pembahasan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model 

pembelajaran Improve dan Think Pair Share (Tps) 

b. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik. 

c. Siswa yang menjadi sampel penelitian ini adalah siswa siswi kelas VII B 

dan VII G SMPN 1 Sumbergempol.  

d. Peneliti hanya mencari perbedaan hasil belajar matematika siswa yang di 

berikan Model pembelajaran Improve dan Think Pair Share (Tps). 

e. Hasil belajar yang di gunakan dalam penelitian ini adalah nilai Ulangan 

Harian Siswa. 

G. Penegasan Istilah 

1. Penegasan secara konseptual 

a. Model pembelajaran Pembelajaran IMPROVE merupakan singkatan dari 

Introducing The New Concept, dimana guru memberikan konsep baru 

melalui pertanyaan – pertanyaan yang membangun pengetahuan siswa. 

Metakognitive Questioning, dimana guru membarikan pertanyaan – 

pertanyaan metakognitif kepada siswa terkait materi.Practicing, dimana 

siswa berlatih menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Reviewing And Reducing Difficulties, dimana guru memberikan review 
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terhadap kesalahan kesalahan yang dihadapi siswa saat latihan. Obtaining 

Mastery, dimana melakukan tes pada pertemuan berikutnya untuk 

mengetahui penguasaan materi siswa. Verification, dimana melakukan 

verifikasi untuk mengetahui siswa mana yang mencapai batas kelulusan 

dan siswa mana yang belum mencapai batas kelulusan. Enrichment, 

dimana pengayaan terhadap siswa yang belum mencapai batas kelulusan.
11

 

b. Model pembelajaran Pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan 

salah satu tipe pembelajaran kooperatife yang merangsang aktivitas 

berpikir siswa secara berpasangan dan berbagi pengetahuan kepada siswa 

lainnya.
12

 

c. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya.
13

 

2. Penegasan secara operasional 

Secara operasional, “Model Pembelajaran Improve Dengan Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Terhadap Hasil Belajar Siswa” adalah 

hasil kemampuan matematik yang di miliki siswa dalam menyelesaikan soal 

– soal statistik dengan model pembelajaran yang berbeda. Dari semua kelas 

dan anjuran guru,  peneliti memilih dua kelas yang dapat dijadikan penelitian. 

Kemudian kedua kelas di beri model pembelajaran yang berbeda dengan 

materi yang sama, kemudian tes dengan soal sama untuk mendapat sampel 

yang lebih valid. Hasil belajar akan diukur dengan menggunakan tes, 

sedangkan materi dalam penelitian ini adalah statistik.  
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H. Sistematika Skripsi  

Sistematika skripsi dibuat guna mempermudah penulisan di lapangan, 

sehingga akan mendapatkan hasil yang utuh dan sistematik dan menjadi bagian-

bagian yang saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi. Secara garis 

besar pembahasan dalam skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu Bagian awal, 

Bagian Inti, dan Bagian Akhir. 

Bagian Awal, terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, motto, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel,daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. 

Bagian Inti, terdiri dari: 

Bab I pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup dan keterbatasan penelitian penegasan istilah, sistematika skripsi. 

Bab II landasan teori, terdiri dari: model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran tutor sebaya, belajar mmengajar matematika, hasil belajar, materi 

statistika, kajian penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian. 

Bab III metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampling dan sampel penelitian, data dan sumber data, instrumen 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian. 

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari deskripsi data, analisis data dan 

rekapitulasi hasil penelitian. 

Bab V pembahasan 

Bab VI penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran 

Bagian Akhir, terdiri dari: daftar rujukan dan lampiran-lampiran. 


