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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menen gah 

Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini 

menunjukan bahwa matematika merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Menyadari 

pentingnya peranan matematika, maka diperlukan suasana belajar yang 

menyenangkan agar tujuan pembelajaran matematika tercapai. 

Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut kurikulum 2013 ( Dalam  

Hendriana & Soemarmo,2014) adalah: 1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dan membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika, 3) memecahkan masalah, 4) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 

dan 5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.   

Salah satu tujuan pembelajaran yang tidak kalah penting dalam proses 

pembelajaran matematika adalah menumbuhkan minat untuk mempelajari 
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matematika.  Menurut Sagala (2003), pembelajaran perlu memperhatikan minat dan 

kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian.  

Slameto (2010) minat adalah suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat dalam belajar dapat diartikan 

sebagai kesiapan seseorang untuk bergiat dalam belajar. Minat merupakan salah 

satu pengaruh besar terhadap aktivitas belajar, proses belajar akan berjalan lancar 

bila disertai dengan minat. 

Tetapi pada kenyataannya, saat ini masih sangat banyak siswa yang kurang 

berminat untuk belajar matematika. Sebagaimana yang ditunjukan dalam observasi 

peneliti di SMP Assalam Batu yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017, pada 

proses pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah sehingga banyak 

siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru, berbicara dengan teman  dan 

bahkan ada yang mengganggu siswa lainya. Hal ini menunjukan bahwa minat 

belajar siswa di SMP Assalam Batu kurang, dikarenakan proses pembelajaran yang 

masih terfokus hanya kepada guru. Sesuai dengan penelitian Afriansyah (2011) di 

MTs Darul Falah Salo, terlihatnya sikap siswa yang tidak senang terhadap pelajaran 

matematika. Selain itu, hasil penelitian Ardiansyah (2013) di SMP Negeri 1 Trucuk 

Klaten ditemukan permasalahan bahwa dalam pembelajaran matematika dikelas 

minat siswa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari: 1) minat siswa dalam 

mempersiapkan buku pelajaran (13,15%), 2) minat siswa dalam mengerjakan tugas 

(10,52%), 3) minat siswa dalam menjawab pertanyaan (19,57%), dan 4) minat 

siswa memperhatikan pelajaran (15,79%). 

Rendahnya minat belajar siswa sangat berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar yang akan berakibat pada rendahnya hasil belajar. Mengingat pentingnya 
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minat siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, maka perlu dicari solusi 

yang tepat untuk meningkatkan minat belajar siswa. Beberapa cara untuk 

meningkatkan minat belajar siswa menurut Ardiansyah (2013) antara lain: 1) 

menggunakan metode mengajar yang bervariasi, 2) menumbuhkan lingkungan 

belajar yang kreatif dan kondusif, 3) menghubungkan pelajaran dengan pengalaman 

siswa, 4) memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi dan sebaliknya, 5) 

menggunakan alat peraga, 6) belajar dan bermain, dan 7) menggunakan media 

pembelajaran. 

Selain aspek psikologi yang menyebabkan kurangnya ketertarikan siswa 

dalam pelajaran matematika diatas, terdapat beberapa aspek lain yang turut 

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan seseorang dalam memahami 

matematika dengan baik. Salah satu aspek tersebut adalah model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. Menurut  Widdiharto (2008) bahwa  penyebab kesulitan 

belajar siswa yang sering dijumpai adalah faktor kurang tepatnya guru mengelola 

pembelajaran, misalnya guru masih kurang memperhatikan kemampuan awal yang 

dimiliki siswa.  

Pada proses pembelajaran, keberhasilan pembelajaran sangat besar 

dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan 

model pembelajaran. Oleh sebab itu, pemilihan model pembelajaran yang tepat 

merupakan tuntutan yang harus dipenuhi guru untuk terciptanya pembelajaran yang 

aktif dan bermakna, sehingga keberhasilan pembelajaran dapat tercapai.  

Salah satu cara untuk mengatasi kurangnya minat dalam belajar matematika 

dan menumbuhkan keaktifan siswa dalam kelas adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe bamboo dancing. Menurut Komalasari (2010) 
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Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari 2 sampai 5 orang , dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.. 

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran, 

sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi 

serta dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya (Isjoni, 

2009). 

  Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan 

partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan 

membuat keputusan dalam kelompok serta memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama dengan siswa yang lainya.  

Menurut Ngalimun (2016) pembelajaran kooperatif mempunyai berbagai tipe 

pembelajaran, seperti STAD (Student Teams Achievement Divisions), TGT 

(Teams Games Tournament), TAI (Team Assisted Individualization), Jigsaw, 

Jigsaw II, CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) dan tipe yang 

lainnya yang dimodifikasi dari tipe sebelumnya. Salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang dimodifikasi dari teknikpembelajaran kooperatif lainnya adalah 

tipe Bamboo Dancing. Tipe Bamboo Dancing merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang dimodifikasi dari model pembelajaran kooperatif teknik Inside-

Outside Circle. 

Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling berbagi informasi pada saat bersamaan dengan pasangan yang berbeda dalam 

waktu singkat secara teratur (Ngalimun, 2016 ). Model pembelajaran kooperatif 

tipe tari bambu (bamboo dancing) ini merupakan suatu model pembelajaran yang 
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cocok digunakan disekolah, karena model ini menuntut siswa untuk lebih aktif dan 

dapat saling bertukar pengetahuan. Penggunakan model pembelajaran ini dapat 

membantu siswa melatih daya ingat, melatih kecakapan dalam menyampaian atau 

pemberian informasi kepada orang lain, sehingga dengan menggunakan model 

pembelajaran ini siswa dapat melatih kemampuan komunikasinya. Seperti yang 

dikatakan oleh Shoimin (2014) kelebihan dari tipe Bamboo Dancing ini yaitu: 1) 

siswa dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan sesama siswa dalam 

proses pembelajaran, 2) meningkatkan kecerdasan sosial dalam hal kerja sama di 

antara siswa, dan 3) meningkatkan toleransi sesama siswa.  

Berdasarkan uraian pada latar  belakang, peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang penerapan model pembelajaran Bamboo Dancing dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Bamboo Dancing pada Pembelajaran 

Matematika di SMP Assalam Kota Batu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo 

Dancing ? 

2. Bagaimana minat belajar matematika siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Bamboo Dancing ? 

3. Bagaimana hasil belajar matematika siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Bamboo Dancing ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Bamboo Dancing, minat dan hasil belajar matematika siswa melalui  model 

pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di 

atas, maka ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada mengukur penerapan 

pembelajaran, minat dan hasil belajar matematika siswa melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing materi Garis dan Sudut pada siswa 

kelas VII B di SMP Assalam Kota Batu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pengajar dalam mengembangkan model pembelajaran dikelas. 

Apabila dilihat dari latar belakang diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Secara teoretis, 

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan 

model pembelajaran yang kreatif dan inovatif khususnya pada 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe bamboo dancing dalam 

pembelajaran matematika. 
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b. Secara praktis, 

1) Bagi peneliti, dapat mengetahui penerapan pembelajaran, minat dan 

hasil belajar matematika siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe bamboo dancing. 

2) Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan hasil belajar 

matematika siswa. 

3) Bagi peserta didik, siswa menjadi lebih antusias dan tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran matematika karena terlibat aktif pada  

proses pembelajaran. 

1.6 Definisi Operasional 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memungkinkan pembaca untuk 

melakukan persepsi yang sama mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini. Istilah – istilah yang perlu diberikan penegasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembelajaran Kooperatif merupakan suatu metode belajar dimana siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan berbeda, setiap anggota kelompok dituntut untuk saling 

bekerjasama antar anggota kelompok yang satu dengan yang lain.  

b. Pembelajaran kooperatif tipe bamboo dancing adalah proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi 

informasi pada saat bersamaan dengan pasangan yang berbeda secara 

teratur. 
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c. Minat belajar adalah kecenderungan dan keinginan yang besar untuk 

melakukan ksediannya dalam belajar. Adapun indikator yang dapat 

mengukur minat belajar yaitu: perasaan senang, ketertarikan siswa, dan 

perhatian dalam belajar  

d. Hasil belajar merupakan perubahan yang dihasilkan siswa setelah 

diterapkan pembelajaran kooperatif tipe bamboo dancing. Hasil belajar 

dikatakan tuntas apabila nilai mencapai di atas KKM ( Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yaitu ≥ 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


