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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Minat adalah perasaan timbul senang bagi seorang atau siswa dalam 

melakukan suatu aktivitas yang dipilih karena kegiatan tersebut menyenangkan 

dan memberi nilai baginya (Ginting, 2015). Minat adalah rasa ketertarikan dan  

senang pada suatu kegiatan tanpa ada yang menyuruh. Minat dapat diekspresikan 

melalui pernyataan yang menunjukkan lebih menyukai dengan melalui suatu 

aktivitas dan minat tidak dibawa sejak lahir (Djaali, 2014). Minat adalah sesuatu 

yang paling disukai siswa dengan suatu dorongan yang menjadikan hobi ketika 

siswa menyukai kegiatan yang dilakukan, maka siswa fokus untuk 

mengembangkan minat yang disukai. 

  Minat ada beberapa macam menurut Susanto (2016) yaitu, (a) minat 

olahraga; (b) minat berhitung; (c) minat seni; (b) minat musik; (d) minat baca. 

Setiap jenis minat berpengaruh dan berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan, 

sehingga makin kita tingkatkan minat tersebut akan menghasilkan sesuatu, salah 

satunya adalah minat baca yang merupakan minat yang berhubungan memperoleh 

pengetahuan yang luas dengan kegiatan membaca dan kreativitas dalam menulis 

berbagai karangan. Membaca merupakan suatu kegitan memperoleh informasi 

yang bermanfaat bagi seseorang melakukan membaca buku. Membaca penting 

khususnya bagi siswa karena membaca terdapat manfaat. 
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Menurut Putra (2016) manfaat membaca ialah seseorang atau siswa 

membaca buku, akan memiliki keunggulan di banding orang yang tidak membaca. 

Ungkapan di atas menggambarkan manfaat membaca yakni menambah wawasan 

dan memperoleh pengetahuan berbeda dengan seseorang yang tidak membaca 

akan minim pengetahuan dan wawasan, semakin jarang membaca buku 

pengetahuan yang dimiliki terbatas, padahal membaca juga dapat memberikan 

kita pengetahuan dan manfaat. Berkembangnya era modern dengan kurangnya 

pengetahuan dan informasi akan membuat kita menjadi pasif dalam pembelajaran 

baik pendidikan dan non pendidikan sehingga kegiatan membaca tidak diminati 

siswa dan menjadikan minat baca rendah. 

Rendahnya minat baca disebabkan suatu keadaan ketika siswa tidak 

mampu mengidentifikasi kata (Pratiwi & Vina, 2017). Sedangkan menurut 

Triatma (2016) rendahnya minat baca siswa disebabkan kurang memiliki perasaan 

senang, kurangnya perhatian terhadap buku, serta motivasi dari sendiri maupun 

dari orang lain. Kegiatan membaca dapat memberikan pengetahuan yang 

dijadikan informasi serta dapat menumbuhkan kreativitas melatih kebahasaan. 

Minat baca penting dilakukan di sekolah dasar khusunya di setiap kegiatan 

pembelajaran  karena minat baca dapat memberikan prioritas pada kualitas siswa. 

Minat baca juga wajib dilakukan kelas IV SD karena kriteria pada kelas IV SD 

tidak hanya mengenal tetapi sudah memahami dan menguasahi seluruh materi. 

Minat baca siswa erat hubungannya dengan kegiatan pembelajaran di 

sekolah, karena guru sekolah dasar menerapkan kegiatan membaca saat 

pembelajaran. Pada kurikulum 2013 siswa sekolah dasar diwajibkan mengikuti 

kegiatan literasi dan sekolah wajib memberi fasilitas perpustakaan. Tujuan minat 
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baca memberikan fasilitas bagi siswa yang ingin menambah wawasan 

pengetahuan dapat diterapkan pada kehidupan nyata dan memberi bantuan dalam 

menyelesaikan tugas (Galus, 2011). Rahim (2008) menjelaskan siswa di sekolah 

dasar mempunyai minat baca yang kuat memberi peluang bagi siswa untuk 

mendapat bahan bacaan dan membaca atas kesadaran siswa dengan itu membaca 

sangat penting bagi siswa sekolah dasar yang dapat meningkatkan daya nalar dan 

menggali potensi serta menjadikan prestasi belajar di sekolah.  Menerapkan minat 

baca pada siswa perlu mengetahui sesuatu dapat memberikan pengaruh dan 

diterima oleh siswa, maka minat baca perlu adanya faktor yang mempengaruhi 

Menurut Triatma (2016) faktor yang mempengaruhi minat baca siswa 

adalah strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk meningkatkan 

minat baca siswa. Menurut Aqib (2013) Strategi pembelajaran merupakan cara 

yang digunakan oleh guru untuk memilih kegiatan belajar yang digunakan selama 

proses pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih 

dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

mempermudah siswa sampai akhir pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran 

salah satunya menerapakan minat baca pada siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran yang diterapkan kepada siswa.   

Menurut Suprijono (2013) model pembelajaran ialah pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. 

Model pembelajaran terhadap suatu minat baca sekolah dasar yaitu model Student 

Facilitator and Explaning. Menurut Fauji (2015) model pembelajaran Student 

Facilitator and Explaning model tipe ini dapat malatih siswa berbicara dengan 

menyampaikan ide atau pendapat seperti mempresentasikan serta dapat 



4 

 

 

meningkatkan minat sehingga siswa aktif. Model pembelajaran tersebut sesuai 

dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat baca karena model Student 

Facilitator and Explaning terdapat sintaks yang menjelaskan dan memberi 

permasalahan baik berupa media atau bahan ajar, penjelasan dari guru atau teks 

bacaan soal sehingga untuk meningkatkan minat baca dengan memberi 

permasalahan terdapat kegiatan membaca di dalam prosedur model pembelajaran 

tersebut. Sehingga model Student Facilitator and Explaning dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa di sekolah dasar. 

Mintohari (2015) menjelaskan bahwa model pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining dapat dijadikan model alternatif dalam meningkatkan 

hasil belajar. Shaleha dkk (2016) juga menjelaskan bahwa Model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan 

menurut Muslim (2014) menyatakan bahwa Model pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining dapat membantu dan meningkatkan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran matematika dan membantu guru membuat strategi atau cara 

dalam menumbuhkan minat baca sehingga siswa mudah memahami kebahasaan 

khusunya dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran ini dipilih untuk 

diterapkan kepada siswa dan disesuaikan pada hasil observasi supaya dapat 

menyelesaiakn masalah tersebut. 

Hasil observasi yang dilaksanakan pada hari kamis 28 Februari 2019 

tentang minat baca siswa Sekolah Dasar Kauman 2 Malang kelas IV pada 

pembelajaran matematika siswa terdapat kesulitan. Ketika Pembelajaran 

matematika guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas setelah guru 

menjelaskan kompetensi dasar dan materi. Siswa mengerjakan tugas di lembar 
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kegiatan siswa, tanpa membaca soal siswa menanyakan jawaban pada guru seperti 

halnya siswa sukar dengan soal yang terdapat penalaran maka siswa hanya terpacu 

pada guru dan siswa kurang memahami soal matematika jenis urain atau soal 

cerita, maka siswa merasa kesulitan ketika di jumpai soal cerita pada mata 

pelajaran matematika berbeda dengan soal yang menggunakan angka dan simbol, 

siswa kurangnya memahami bahasa matematika. Sehingga siswa perlu adanya 

memahami pengertian dari materi matematika kemudian berlatih mengerjakan 

soal cerita matematika. Tanpa siswa tidak memahami metari yang diajarkan pada 

matematika siswa mengalami kesulitan mengerjakan soal sehingga dapat 

menyebabkan hasil belajar rendah.  

Kondisi tersebut menggambarkan minat baca siswa sangat kurang dan 

kurangnya memahami bahasa matematika, sehingga rendahnya minat membaca 

pada siswa sekolah dasar menyebabkan pembelajaran matematika tidak maksimal 

dan hasil belajar siswa rendah. Menurut Widyasmoro (2014) semakin tinggi minat 

baca siswa semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. Sedsangkan Sari (2015) 

juga menjelaskan bahwa dengan minat baca prestasi belajar siswa akan meningkat 

dan membaca merupakan proses penyerapan informasi yang berpengaruh positif 

terhadap kreatifitas seseorang. 

 Meningkatkan hasil belajar siswa dan pengembangan model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaning yang efektif serta didalam model pembelajaran 

tersebut dapat menumbuhkan minat baca pada mata pelajaran matematika, 

sehingga kegiatan penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif yang 

bertujuan siswa dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan 

menumbuhkan minat membaca. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka 
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peneliti tertarik membahas judul tentang “pengaruh minat baca dan model 

pembelajaran Student Facilitator and Explaning terhadap hasil belajar 

pembelajaran matematika pada soal cerita siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Kauman 2 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang 

masalah, rumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran Student Facilitator and Explaning berpengaruh 

terhadap minat baca siswa ? 

2. Apakah model pembelajaran student facilitator explaning berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pengaruh model pembelajaran Student Facilitator and Explaning terhadap 

minat baca siswa. 

2. Pengaruh model pembelajaran Student Facilitator and Explaning terhadap 

hasil belajar matematika 

 

 

 

 



7 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian 

mengenai model pembelajaran dan penggunaannya, serta pengaruh faktor hasil 

belajar siswa. Pada tatanan praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Siswa, sebagai bentuk pembelajaran yang efektif dan membantu siswa untuk 

menumbuhkan minat baca dan mencapai hasil belajar siswa dengan model 

pembelajaran Student Facilitator and Explaning serta pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran matematika. 

2. Guru, sebagai rujukan dalam mengembangkan model pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta mengembangkan 

pemahaman guru terhadap pentingnya minat baca dan pembelajaran 

matematika. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaning terhadap pemahaman guru terhadap 

pentingnya minat baca dan hasil belajar pembelajaran matematika. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian 

mengenai model pembelajaran dan penggunaannya. Dalam tatanan praktis 

penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

1. Siswa, sebagai bentuk pembelajaran yang efektif dan membantu siswa lebih 

aktif serta meningkatkan minat baca dan hasil belajar matematika. 

2. Guru, sebagai rujukan dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan minat baca dan hasil belajar siswa. 



8 

 

 

3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran 

yang dapat berpengaruh terhadap minat baca dan hasil belajar.  

 

E. Definisi Operasional 

Pada penelitian ini, akan dijelaskan istilah yang memiliki kaitan dengan 

judul yang di ambil agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. 

Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:  

1. Pengaruh adalah hubungan yang bersifat sebab akibat adanya suatu variabel 

terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas (variabel yang mempengaruhi). 

2. Model pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyusun 

perencanaan dan penyampaian materi serta memberi petunjuk. 

3. Student Faciliattor and Explaning adalah model pembelajaran secara 

berkelompok yang diarahkan oleh guru sebagai fasilitator yang menyajikan 

metari dengan menggunakan buka dan lembear kegiatan siswa yang bertujuan 

untuk memecahkan masalah  materi di mata pelajaran matematika. 

4. Minat baca adalah bentuk kegiatan yang berhubungan memperoleh 

pengetahuan dan ilmu yang luas, dengan kegiatan membaca siswa dapat 

memahami makna bahasa serta kreativitas dalam menulis. 

5. Hasil belajar adalah hasil dari pencapaian dalam kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan meningkatkan adanya perubahan dari sikap, keterampilan, 

pengetahuan yang dipengaruhi oleh bebrapa faktor, dimana siswa 

menghasilkan nilai-nilai yaitu hasil belajar siswa yang semakin meningkat. 
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6. Matematika merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal melalui penalaran 

baik dalam bahasa matematika dan simbol, bilangan dengan kegiatan 

berhitung serta terdapat prosedur untuk membuktikan jawaban yang benar 

dari matematika. 


