
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, jauh-jauh waktu 

sebelum Indonesia merdeka sudah mengisyaratkan pentingnya pendidikan. 

Menurutnya pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Pendidikan 

dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, 

baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat untuk mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.  

 

Peradaban suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. 

Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan melalui 

berbagai cara salah satunya yaitu pendidikan. Pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain menyediakan 

sarana dan prasarana pendidikan, pembaruan kurikulum dan peningkatan kualitas 

pendidik. Dengan upaya yang telah dilakukan diharapkan kualitas pendidikan 

meningkat. Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, terdapat sejumlah mata 

pelajaran pokok salah satunya adalah matematika. Hal ini tercantum Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan 

Pendidikan pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa salah satu diantara mata pelajaran 

pokok yang diajarkan kepada siswa adalah mata pelajaran matematika. 
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Matematika sebagai ilmu yang universal mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam berbagai disiplin ilmu dan menunjukan daya pikir manusia. Untuk itu, 

matematika harus dipelajari dengan baik. Matematika merupakan salah satu 

pelajaran pokok yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari taman 

kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan bahkan sampai perguruan tinggi. Sasaran dari 

pendidikan matematika adalah siswa mampu berpikir logis, kritis dan sistematis. 

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan adalah menunjukan 

kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan 

keputusan dan mampu menganalisis dan memecahkan masalah. 

 

Dalam proses pendidikan di sekolah, hal yang paling utama adalah proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik, dan peserta didik dengan sumber belajar yang terjadi dalam 

suatu lingkaran belajar (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003).  

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan 

kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pem-

belajaran. Kerjasama yang dilakukan siswa dalam kelompok kecil akan men-

dorong terciptanya komunikasi dan interaksi edukatif, sehingga dapat siswa dapat 

mengembangkan pemahaman konsep matematis siswa. 

 

Pemahaman konsep matematis siswa merupakan salah satu hasil dari belajar 

matematika siswa. Seperti yang tercantum dalam Standar Isi Mata Pelajaran 

Matematika (Depdiknas, 2006: 8), pemahaman konsep merupakan poin pertama 

pada kecakapan matematika yang menjadi tujuan dalam belajar matematika mulai 
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dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.  Oleh karena itu, pemahaman 

terhadap suatu konsep matematika sangat penting ditinjau dari konsep-konsep 

matematika yang terurut secara hierarki yang mempunyai tingkatan lebih tinggi 

dan dibentuk atas dasar pengalaman yang sudah ada, sehingga belajar matematika 

harus terus-menerus dan berurutan karena belajar matematika yang terputus-putus 

akan mengganggu pemahaman terhadap materi yang dipelajari selanjutnya.  

Selain itu, siswa yang menguasai konsep dapat mengidentifikasi dan mengerjakan 

soal baru yang lebih bervariasi. 

 

Model pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

matematika di kelas masih menggunakan paradigma lama yaitu berpusat pada 

guru. Kegiatan siswa yaitu menyimak dan mencatat, kemudian siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru mem-

bahas jawabannya dan di akhir pembelajaran guru memberikan pekerjaan rumah 

kepada siswa sehingga membuat siswa kurang menyerap pelajaran yang di-

sampaikan oleh guru dan pemahaman konsep siswa menjadi rendah.  Sedangkan 

pada pembelajaran saat ini menuntut proses pembelajaran dengan menggunakan 

paradigma baru yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Salah satu model pembelajaran dengan paradigma baru adalah model 

pembelajaran kooperatif dan salah satu model pembelajaran kooperatif adalah tipe 

Think Pair Share (TPS). Model pembelajaran kooperatif tipe TPS menekankan 

pada kemampuan berpikir siswa, dalam model pembelajaran TPS siswa diberikan 

pertanyaan atau permasalahan yang berhubungan dengan materi pelajaran, 

kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau permasalahan secara 
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mandiri untuk beberapa saat. Setelah itu siswa diminta untuk berdiskusi dengan 

pasangannya, kemudian beberapa pasangan diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya dan siswa lain menanggapi.  

Model pembelajaran tipe TPS memiliki manfaat antara lain memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir secara mandiri sebelum berdiskusi sehingga siswa 

akan siap saat berdiskusi, mudah diterapkan, interaksi lebih mudah, dan 

memotivasi siswa yang kurang tertarik pada pelajaran, saling menghargai, dapat 

meningkatkan penguasaan akademik, keterampilan siswa dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 siswa sehingga bertanggung jawab siswa lebih besar dan 

kesempatan untuk mengandalkan siswa lain dapat dihindari. Hal inilah yang 

kemudian dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa khususnya mata pelajaran matematika. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas penerapan model pembelajaran koopertif tipe TPS 

diasumsikan dapat mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa, karena 

model pembelajaran koopertaif tipe TPS dapat menciptakan situasi dan kondisi 

belajar yang dapat melatih siswa menemukan dan memahami konsep matematis.  

SMP Negeri 3 Terbanggi Besar merupakan salah satu sekolah yang mempunyai 

masalah dalam rendahnya pemahaman konsep matematis siswanya, khususnya 

pada kelas IX. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran TPS terhadap pemahaman konsep matematis siswa 

kelas IX semester ganjil SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 

2013/2014. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa 

kelas IX SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas IX SMP 

Negeri 3 Terbanggi Besar tahun pelajaran 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

dalam pendidikan matematika berkaitan dengan model pembelajaran tipe TPS 

dan pembelajaran konvensional serta hubungannya dengan pemahaman 

konsep matematis siswa. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi guru dan calon guru, untuk menambah  wawasan dalam pembelajaran 

matematika sebagai metode alternatif yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran TPS dan keterkaitannya dalam pemahaman konsep 

matematis siswa. 

b. Bagi sekolah yang bersangkutan, untuk menambah sumbangan pemikiran 

bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya. 
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c. Bagi peneliti lainnya, melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

bahan masukkan dan bahan kajian bagi peneliti dimasa yang akan datang. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

 

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan pema-

haman konsep matematis siswa yang diakibatkan oleh pemberian model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam pembelajaran matematika. Pem-

belajaran TPS tersebut dikatakan berpengaruh jika pemahaman konsep 

matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan 

model konvensional. 

2. Pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah model pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan 

orang lain.  TPS diawali dengan proses think (berfikir) yaitu siswa terlebih 

dahulu berfikir secara individu terhadap masalah yang disajikan oleh guru, 

kemudian dilanjutkan oleh tahap pair (berpasangan), yaitu siswa diminta 

untuk berpasangan untuk mendiskusikan dengan pasangannya tentang apa 

yang telah dipikirkannya secara individu, dan bisa dilanjutkan berdiskusi 

dengan pasangan lainnya dan kemudian diakhiri dengan share (berbagi), 

setelah tercapai kesepakatan tentang pikirannya, maka salah satu pasangan 

membagikan kepada seluruh kelas apa yang menjadi  kesepakatan dalam 

diskusinya kemudian dilanjutkan dengan pasangan lain hingga sebagian 

pasangan dapat melaporkan mengenai berbagai pengalaman atau pengetahuan 

yang telah dimilikinya. 
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3. Pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran tradisional atau 

disebut juga dengan metode ceramah.  Model ini telah dipergunakan sebagai 

alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah pem- 

belajaran yang digunakan di sekolah yang diteliti yaitu ditandai dengan 

ceramah terhadap materi yang diiringi dengan memberikan contoh soal, 

sedangkan siswa menyimak dan mencatat, kemudian siswa diberi tugas dan 

latihan.  Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, kemudian guru membahas 

jawabannya dan di akhir pembelajaran guru memberikan pekerjaan rumah 

kepada siswa.   

4. Pemahaman konsep matematis adalah kemampuan bersikap, berpikir dan 

bertindak yang ditunjukkan oleh siswa dalam memahami definisi, pengertian, 

ciri khusus, hakikat dan isi dari materi matematika dan kemampuan dalam 

memilih serta menggunakan prosedur secara efisien dan tepat.  Berikut ini 

indikator pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian ini :a)  

menyatakan ulang sebuah konsep; b) mengklasifikasi obyek-obyek menurut 

sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya); c) menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis; d) menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau operasi tertentu; e) mengaplikasikan konsep 

 


