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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003    

(UU Sisdiknas) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengem-bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pe-ngendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Pada saat pembelajaran, terjadi interaksi antara guru dengan siswa maaupun 

antarsiswa dan sebaiknya dominasi guru dikurangi dan lebih banyak 

melibatkan siswa sehingga siswa tidak lagi menjadi objek melainkan subjek 

belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2003:97) menyatakan 

bahwa pada saat didalam kelas guru mempunyai tugas mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa serta tidak lagi 

menjadi satu-satunya sumber informasi. Cara guru menciptakan suasana kelas 

juga akan berpengaruh pada respon siswa ter-hadap pembelajaran yang 

dilakukan. Apabila guru berhasil menciptakan suasana menyebakan siswa 
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menjadi lebih aktif dalam belajar akan memungkinkan terjadi peningkatan 

penguasaan konsep materi pelajaran. 

 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia yang 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, terampil, dan 

bertang-gung jawab. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa 

tujuan pen-didikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, sehat 

jasmani dan rohani, berkepri-badian yang mantap dan mandiri, serta tangung 

jawab. 

 

Untuk pembelajaran matematika, guru sebaiknya dapat memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat. Hal ini karena setiap 

permasalahan matematika yang ada cukup sulit dipahami oleh siswa. Di 

dalam belajar matematika sebaik-nya dilakukan dengan cara bekerja sama, 

berdiskusi dan saling berbagi ide sehingga setiap permasalahan menjadi 

terlihat mudah. Situasi seperti ini dapat diwujudkan dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil pada saat belajar matematika. 

 

Model pembelajaran yang baik adalah model pembelajaran yang dapat 

menarik minat dan gairah siswa, sehingga siswa menjadi aktif dalam proses 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengkondosikan 

keadaan ini adalah model pembelajaran kooperatif yang didalamnya terdapat 

kerjasama dan diskusi antar siswa. Guru dapat memilih salah satu dari 
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berbagai macam model pembel-ajaran kooperatif yang dianggap tepat untuk 

diterapkan didalam kelas. 

 

Pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) merupakan salah satu tipe dari 

model pembelajaran kooperatif. Model Pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran yang mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil 

untuk menye-lesaikan tugas demi mencapai tujuan bersama. Dalam 

pembelajaran kooperatif setiap siswa harus saling membantu  dalam 

memahami pelajaran, saling berdis-kusi menyelesaikan tugas, dan saling 

bertanya antar teman jika belum memahami pelajaran. 

 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini, siswa dituntut untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru secara individu, lalu 

siswa secara berpasangan mendiskusikan hasil pemikirannya serta siswa 

berbagi hasil yang diperolehnya dengan teman-teman sekelasnya dengan cara 

memper-sentasikan di depan kelas. Dengan demikian pembelajaran yang 

terjadi akan lebih berpusat pada siswa. Siswa yang tadinya malas atau enggan 

menyelesaikan soal akan dituntut untuk mampu memecahkan permasalahan 

yang diberikan secara individu. Melalui diskusi secara berpasangan siswa 

dapat berbagi jawaban atau berbagi ide dengan pasangannya. Selanjutnya, 

dengan dimintanya perwa-kilan pasangan untuk mempersentasikan di depan 

kelas diharapkan selain dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang sedang dipelajari juga dapat meningkatkan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran. Dengan adanya pem-belajaran yang lebih banyak 
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menuntut siswa untuk berfikir mandiri, maka diharapkan aktivitas siswa dapat 

meningkat serta siswa akan lebih memahami materi yang sedang dipelajari. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini belum pernah diterapkan di SMP 

Bina Mulya Bandar Lampung. Guru mengajar masih menerapkan 

pembelajaran konvensional dalam pembelajaran tak terkecuali dalam 

pembelajaran matematika dimana pembelajaran yang berlangsung 

didomonasi oleh guru. Pembelajaran yang terjadi dikelas yaitu diawali 

dengan guru menjelaskan materi pelajaran didepan kelas sementara siswa 

hanya mendengar, dan mencatat penjelasan yang diberikan guru lalu siswa 

diberikan beberapa contoh soal dan langkah-langkah pengerjaannya. 

Selanjutnya guru memberikan beberapa soal matematika kepada siswa 

sebagai latihan, terlihat bahwa beberapa siswa berusaha memikirkan jawa-ban 

dari pertanyaan yang diberikan guru tetapi siswa lainnya enggan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. Situasi pembelajaran tersebut 

menyebabkan siswa malas untuk berfikir sehingga siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran dan dapat memicu siswa untuk melakukan aktivitas yang tidak 

relevan dengan pem-belajaran. Jika hal tersebut terjadi secara terus menerus 

maka pemahaman siswa terhadap materi serta aktivitas siswa akan sangat 

rendah. 

 

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 pasal 

1 ayat 1 menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan pada satuan 

pendidikan menengah adalah kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
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pendidikan lebih lanjut. Ketercapaian standar kompetensi dijabarkan dalam 

kompetensi dasar-dasar kompeetensi dasar. Ketercapaian kompetensi dasar 

dilihat dari ketuntasan indi-kator pada kompetensi dasar tersebut.  

 

Setiap satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata siswa, di 

sekolah SMP Bina Mulya Bandar Lampung siswa dikatakan tuntas belajar 

apabila mendapat kan nilai 60. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika siswa belum optimal. Hal ini terbukti dari rata-rata 

nilai mid semester yang dilakukan oleh guru, siswa yang tuntas belajar hanya 

sekitar 24%. Hal ini belum sesuia dengan kriteria yang ditetapkan pihak 

sekolah yang menetapkan secara keseluruhan minimal 50% siswa kelas VII 

tuntas belajar. Belum optimalnya hasil belajar siswa bisa saja disebabkan 

pembelajaran yang terjadi di kelas tidak efektif sehingga menyebabkan 

rendahnya aktivitas siswa, serta ketidakmampuan siswa dalam memahami 

materi. 

 

 Hal ini terlihat dari sedikitnya siswa yang mampu mengerjakan latihan yang 

diberikan oleh guru. Pada saat proses pembelajaran siswa cenderung bertanya 

atau sekedar mengobrol dengan teman sebangku, selain itu jumlah siswa pada 

setiap kelas genap. Karakteristik seperti ini sesuai dengan karakteristik dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS yaitu menekankan pada kemampuan 

berpikir siswa. Dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS diharapkan 

siswa dapat berfikir secra optimal. 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian efektivitas 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada pembelajaran 

matematika di SMP Bina Mulya  Bandar Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ”Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif 

jika diterapkan pada pembelajaran matematika siswa kelas VII SMP Bina 

Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012?” 

 

C. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

lebih efektif daripada pembelajaran konvensional untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam upaya memperbaiki mutu pembelajaran matematika. 

 

2. Manfaat Teoritis  

Dapat memperkaya konsep atau teori dalam  pengembangan ilmu penge-

tahuan khususnya mengenai model pembelajaran yang efektif. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini antara lain:  

1. Efektivitas pembelajaran adalah ketepatgunaan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembelajaran ditinjau dari 

dua aspek yaitu: 

a. Aspek proses pembelajaran dilihat dari aktivitas yang dilakukan siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung dibatasi pada aktivitas menyimak penjelasan 

guru serta individu, aktif dalam diskusi secara berpasangan, kesediaan 

mempersen-tasikan dan menanggapi hasil diskusi di depan kelas. 

b. Aspek hasil pembelajaran dilihat dari hasil belajar  siswa. Hasil belajar 

ma-tematika siswa ditunjukkan oleh nilai individu yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS yang diukur melalui tes. 

2. Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan suatu model pembelajaran 

kooperatif dengan cara memproses informasi dengan mengembangkan 

cara berpikir dan komunikasi siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

berfikir (Think) atas pertanyaan atau masalah yang diberikan guru secara 

individu, berpasangan (Pair) untuk berdiskusi, dan berbagi (Share) dengan 

mempersen-tasikan hasil diskusi di depan kelas. 


