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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia dan memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam upaya mencapai kesejahteraan 

hidup.  Pendidikan di Indonesia menekankan peserta didik sebagai manusia yang 

memiliki potensi untuk belajar dan berkembang.  Hal ini tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang kreatif, 

terampil, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur.  Hal ini sesuai 

dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa 
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terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, sehat jasmani 

dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab. 

Kegiatan pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah adalah kegiatan 

pembelajaran.  Hal ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan, 

salah satunya bergantung pada kegiatan pembelajaran di kelas.  Oleh karena itu, 

tuntutan mendasar yang diperlukan dunia pendidikan adalah peningkatan mutu 

pembelajaran.  Untuk mencapai suatu tujuan, manusia cenderung mencari dan 

menerapkan suatu pendekatan dan metode yang tepat.  Demikian juga dalam 

proses pembelajaran di sekolah, siswa tidak hanya sekedar menyerap informasi 

dari guru tetapi melibatkan berbagai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan.  

Supaya didapatkan hasil belajar yang lebih baik, maka guru sebagai 

penyelenggara pelajaran perlu memilih model dan metode pembelajaran yang 

dapat menciptakan proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.   

 

Selama ini pembelajaran masih banyak yang berpusat pada guru, salah satunya 

pada pembelajaran matematika.  Pada umumnya guru menjelaskan materi 

menggunakan metode ekspositori lalu memberikan contoh soal dan memberikan 

tugas untuk latihan.  Pembelajaran tersebut kita kenal dengan pembelajaran 

konvensional.  Guru aktif menyampaikan informasi dan siswa hanya aktif 

menerima informasi dengan cara mendengarkan dan mencatat sehingga siswa 

kurang aktif dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya hasil 

belajar siswa. 

 

Selain itu, hasil belajar matematika siswa di Lampung yang menerapkan 

pembelajaran konvensional pada umumnya rendah. Hal ini diperkuat dengan 
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sampel data hasil belajar matematika siswa yang peneliti ambil dari penelitian 

Beni (2012) dan Sesmita (2012) dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang diterapkan adalah 7,00.  Hasil analisis data Beni (2012) yang melakukan 

penelitian pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Natar Kabupaten Lampung 

Selatan menunjukkan bahwa secara umum hasil tes matematika semester genap 

dari 204 siswa, sebanyak 70 siswa atau 34,31% tergolong memiliki hasil belajar 

yang tinggi (di atas KKM) dan sebanyak 134 siswa atau 65,68% tergolong 

memiliki hasil belajar yang rendah (di bawah KKM).  Hal ini terlihat dari 

pencapaian KKM yang hanya mencapai 23%.  Begitu juga dengan  Sesmita 

(2012) yang melakukan penelitian pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Talangpadang Kabupaten Tanggamus, pencapaian KKM hanya mencapai 10%.   

 

Masalah serupa juga terjadi di MTs Muhammadiyah 1 Natar.  Hasil observasi dan 

wawancara yang peneliti lakukan di MTs Muhammadiyah 1 Natar kelas VIII 

semester genap tahun pelajaran 2012/2013 yaitu diketahui bahwa hasil tes mid 

semester dari 121 siswa sebanyak 21 siswa atau 17,36% tergolong memiliki hasil 

belajar yang tinggi (di atas KKM) dan sebanyak 101 siswa atau 83,47% tergolong 

memiliki hasil belajar yang rendah (di bawah KKM).  Rendahnya hasil belajar 

siswa merupakan indikasi tidak tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

Menanggapi kondisi seperti yang telah dipaparkan di atas, selayaknya diperlukan 

model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tersebut.  Salah satu alternatif 

model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa belajar dalam kelompok-
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kelompok kecil yang heterogen, sehingga siswa yang kurang jelas dalam 

memahami materi pelajaran dapat bertanya atau berdiskusi dengan anggota 

kelompoknya. Setiap anggota dalam kelompoknya akan memiliki rasa 

ketergantungan yang positif karena tugas yang diberikan guru menjadi tanggung 

jawab bersama. 

 

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share (TPS).  Dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe TPS diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan 

berfikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang lain, serta 

bekerja saling membantu dalam kelompok kecil.  Hal ini sesuai dengan pengertian 

dari Model Pembelajaran Kooperatif tipe TPS itu sendiri, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Lie (2004: 57) bahwa, “Think Pair Share adalah pembelajaran 

yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan 

orang lain.  Dalam hal ini, guru sangat berperan penting untuk membimbing siswa 

melakukan diskusi, sehingga terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. 

 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe TPS diharapkan, siswa secara 

langsung dapat memecahkan masalah, memahami suatu materi secara 

berkelompok dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, membuat 

kesimpulan (diskusi) serta mempresentasikan di depan kelas sebagai salah satu 

langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
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pada siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar Lampung Selatan  ditinjau 

dari hasil belajar matematika siswa semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share efektif 

ditinjau dari hasil belajar Matematika siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 

Natar Kab. Lampung Selatan semester genap Tahun Pelajaran 2012/2013?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ditinjau dari hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar Kab. Lampung Selatan 

semester genap Tahun Pelajaran 2012/2013?”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.  Manfaat 

tersebut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran matematika terutama dalam mengembangkan dan 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

guru dan peneliti.  

a. Bagi guru diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya menyusun 

pembelajaran untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang lain 

yang akan melakukan penelitian serupa. 

 

E. Ruang lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Efektivitas pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ketepatgunaan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

Pembelajaran dikatakan efektif jika hasil belajar matematika siswa yang 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share lebih tinggi dari 

hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

2. Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share adalah pembelajaran dengan 

optimalisasi partisipasi siswa. Yaitu siswa diberi kesempatan untuk berpikir 

(Think) atas pertanyaan atau masalah yang diberikan oleh guru berupa LKS, 

berpasangan (Pair) dengan teman sebangku untuk berdiskusi, dan berbagi 

(Share) dengan seluruh kelas atas hasil diskusinya. 

3. Pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang biasa digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran yang dimaksud 
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yaitu guru yang menyampaikan materi, memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya, latihan soal kemudian pemberian tugas. 

4. Hasil belajar yang dimaksud adalah pengetahuan, pemahaman dan penerapan 

yang dicapai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan pembelajaran konvensional pada akhir 

akhir pokok bahasan yang direpresentasikan dengan nilai tes hasil belajar. 

 


