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A.Latar Belakang Masalah 

 Keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya 

manusianya. Pembangunan dibidang pendidikan merupakan salah satu cara yang baik 

dalam pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu 

mendapat perhatian, baik oleh pemerintah, masyarakat pada umumnya dan para 

pengelola pendidikan pada khususnya. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah 

untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya penyempurnaan kurikulum, 

mempersiapkan tenaga pengajar yang professional, pengadaan buku penunjang pelajaran, 

adanya program wajib belajar sembilan tahun serta berbagai upaya peningkatan lainya.  

Namun dalam dunia pendidikan proses belajar pembelajaran merupakan faktor 

penentu yang tidak kalah pentingnya. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan maupun 

tindakan yang harus dilakukan. Sedang berhasil atau tidaknya suatu proses belajar 

pembelajaran terlihat dari prestasi yang dicapai siswa setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Namun dalam kenyataannya proses belajar pembelajaran tidak dapat 

berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Hal ini berpengaruh terhadap prestasi belajar 

yang dicapai siswa. Menurut Pargiyo (2000:57),”Komponen yang berpengaruh dalam 

proses belajar pembelajaran adalah: siswa, kurikulum, guru, metode, sarana-prasarana 

dan lingkungan. Faktor dari siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah 

bakat, minat, kemampuan awal dan motivasi untuk belajar”. 

Selain itu, proses belajar pembelajaran tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa 

adanya guru. Guru merupakan faktor yang sangat penting terhadap kelancaran proses 
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belajar pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran oleh guru dalam menyampaikan 

materi berpengaruh terhadap materi yang diterima oleh siswa. Dengan demikian akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, 

penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat dapat menghambat tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

Namun dalam kenyataanya sekarang guru dalam proses belajar pembelajaran 

menggunakan pembelajaran yang monoton yaitu pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran konvensional, pembelajaran didominasi oleh guru, siswa hanya duduk 

mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan guru, mencontoh cara-cara guru 

menyelesaikan soal-soal yang pada akhirnya dapat membuat siswa menjadi pasif dan 

merasa kesulitan jika dihadapkan pada soal-soal yang bervariasi. 

Pada pelajaran matematika SMP kelas VII mengenai Geometri yaitu tentang 

Dimensi Tiga, khususnya pada sub pokok bahasan Luas Permukaan dan Volume kubus 

dan balok  kemungkinan siswa sudah hafal rumusnya tetapi setelah diberikan soal  yang 

berkaitan dengan Luas Permukaan dan Volume kubus dan balok siswa sering mengalami 

kesulitan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman konsep dari siswa. Mereka 

kebanyakan hanya hafal rumus sehingga ketika dihadapkan pada berbagai variasi soal 

mereka merasa kesulitan. Hal ini terlihat ketika siswa diberi soal yang pengerjaannya 

sama dengan contoh soal yang diberikan guru  artinya soal itu cukup sederhana bisa 

mengerjakan. Namun setelah diberi soal yang agak sulit sedikit siswa mengalami 

hambatan. Misalnya saja siswa dengan mudah menghitung volume kubus yang diketahui 

panjang sisinya. Namun siswa mengalami kesulitan ketika menghitung volume kubus 

tapi yang diketahui luas permukaan kubus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika di SMP Negeri I Simo pada materi Geometri kurang adanya 

penanaman konsep.  

Metode PISK merupakan pembelajaran interaktif yang disertai dengan pembagian 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses 

belajar pembelajaran, yaitu dengan cara siswa dihadapkan pada suatu permasalahan atau 

persoalan matematika dan siswa diminta mendiskusikanya kemudian salah satu 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok lain memberikan 

tanggapan. Dengan metode PISK ini dimungkinkan siswa dapat mengkontruksikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengertian sendiri terhadap suatu konsep sekaligus berinteraksi sosial dalam belajar 

matematika. Dalam metode PISK ada fase aktivitas atau pemecahan masalah dan fase 

saling membagi dan diskusi, fase ini sangat penting dalam hubungannya dengan proses 

konstruksi pengertian (pemahaman) siswa terhadap bahan ajar matematika termasuk 

konsep dan prinsip yang dipelajari.  Dengan penguasaan konsep yang telah dimiliki siswa 

maka siswa benar-benar mengerti dan paham. Dengan demikian siswa tidak hanya hafal 

rumus saja tetapi dapat menggunakan rumus-rumus yang ada untuk menyelesaikan soal-

soal yang bervariasi.  

Selain metode pembelajaran, keberhasilan belajar matematika siswa juga 

dipengaruhi oleh aktivitas siswa. Aktivitas belajar siswa yang berbeda-beda dapat 

menunjukkan adanya perbedaan prestasi belajar. Dalam proses belajar pembelajaran yang 

berorientasi pada keaktifan siswa, siswa akan mencari jawaban sendiri dalam 

memecahkan masalah, bekerjasama dengan teman sekelas, menyimpulkan hasil diskusi 

dan sebagainya. Proses belajar pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu kegiatan 

komunikasi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa, maka kegiatan 

komunikasi ini tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan bila siswanya sendiri 

tidak aktif. 

Berangkat dari kondisi tersebut, perlu diadakan penelitian tentang pengaruh 

pembelajaran interaktif setting kooperatif (PISK) terhadap prestasi belajar matematika 

ditinjau dari aktivitas belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa, ada kemungkinan disebabkan  metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang tepat. Terkait dengan hal ini muncul 

permasalahan menarik untuk diteliti yaitu apakah pemilihan metode pembelajaran 

yang tepat yang digunakan oleh guru dapat meningkatkan pretasi belajar 

matematika? 

2. Rendahnya prestasi belajar matematika pada materi geometri mungkin disebabkan 

oleh rendahnya aktivitas belajar siswa dalam belajar. Saat ini kebanyakan guru 
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matematika kurang memperhatikan penggunaan metode pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan masalah 

ini, dapat diteliti apakah jika para guru menggunakan metode yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? 

3. Proses belajar pembelajaran yang baik adalah proses belajar pembelajaran yang 

berorientasi pada keaktifan siswa, namun kenyataanya masih banyak dijumpai siswa 

yang pasif dalam proses pembelajaran matematika. Berkaitan dengan masalah ini, 

dapat diteliti apakah keaktifan siswa dalam belajar dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan yang menyangkut: 

1. Metode pembelajaran yang diteliti adalah metode PISK (untuk kelas eksperimen) dan 

metode konvensional (untuk kelas kontrol). 

2. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah aktivitas siswa dalam belajar 

matematika yang meliputi oral activities yaitu kegiatan bertanya dan belajar 

kelompok, writing activities yaitu kegiatan mencatat, mental activities yaitu kegiatan 

mengerjakan soal dan mempelajari kembali. 

3. Subpokok bahasan yang dipilih adalah subpokok bahasan volume dan luas 

permukaan kubus dan balok. 

4. Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa yang dicapai setelah 

melalui proses pembelajaran yang ditunjukkan dari hasil tes formatif pada pokok 

bahasan dimensi tiga, subpokok bahasan volume dan luas permukaan kubus dan 

balok. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dirumuskan masalah-masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pembelajaran matematika pada sub pokok bahasan volume dan luas 

permukaan kubus dan balok dengan menggunakan Pembelajaran Interaktif Setting 
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Kooperatif (PISK) menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik bila dibandingkan 

dengan menggunakan metode konvensional? 

2. Apakah siswa yang mempunyai aktivitas belajar matematika lebih tinggi 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

siswa yang mempunyai aktivitas belajar matematika lebih rendah pada sub pokok 

bahasan volume dan luas permukaan kubus dan balok? 

3. Apakah ada interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan volume dan luas 

permukaan kubus dan balok? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di muka, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan PISK menghasilkan 

prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada metode konvensional pada sub 

pokok bahasan volume dan luas permukaan kubus dan balok. 

2. Untuk mengetahui apakah siswa yang mempunyai aktivitas belajar matematika lebih 

tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik  bila dibandingkan 

dengan siswa yang mempunyai aktivitas belajar matematika lebih rendah pada sub 

pokok bahasan volume dan luas permukaan kubus dan balok. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas 

belajar terhadap prestasi belajar siswa pada sub pokok bahasan volume dan luas 

permukaan kubus dan balok. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Membantu guru matematika dalam menerapkan suatu metode pembelajaran yang 

melibatkan keaktifan siswa yaitu Pembelajaran Interaktif Setting Kooperatif (PISK). 

2. Memberikan informasi kepada guru untuk lebih menekankan keaktifan siswa dalam 

proses belajar pembelajaran. 
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