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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan

masyarakatnya, namun faktanya,berdasarkan catatan surat kabar Republika dan

Pikiran Rakyat, pada tahun 2009 - 2013 peningkatan justru pesat pada angka

kriminalitas yaitu rata-rata meningkat 6% setiap tahunnya. Sementara peningkatan

kesejahteraan hanya 0,59% pertahunnya. Banyak faktor penyebab peningkatan ini,

seperti minimnya pendapatan, kebutuhan ekonomi yang meningkat, harga bahan

pokok yang melambung, serta sulitnya memperoleh pekerjaan, mendesak

seseorang melakukan tindak kriminalitas. Namun, akar permasalahan yang

sebenarnya ialah rendahnya kualitas pendidikan  masyarakat itu sendiri. Banyak

kalangan masyarakat yang masih menganggap remeh pentingnya pendidikan.

Padahal pendidikan merupakan kunci utama dalam kehidupan suatu bangsa,

karena melalui pendidikan akan terlahir generasi-generasi yang berkualitas yang

mampu membangun bangsa ke arah yang lebih baik.

Pendidikan juga memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya

manusia bagi kehidupan dimasa yang akan datang, karena dengan pendidikan

manusia dapat menggali setiap potensi yang ada dalam dirinya untuk

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.Peran pendidikan tersebut sesuai dengan
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, mengenai

pengertian pendidikan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses 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.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan itu perlu diusahakan

secara sadar agar para generasi bangsa dapat mengembangkan potensi yang

dimilikinya.

Dalam upaya pengembangan potensi generasi bangsa, diperlukan suatu rancangan

pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan yakni standar isi, proses,

kompentensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana

dan berkala. Standar nasional pendidikan tersebut diperlukan sebagai acuan dalam

pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

pengelolaan, dan pembiayaan. Jika terpenuhinya standar nasional, maka

pendidikan bisa dikatakan berhasil, dengan demikiansalah satu tujuan nasional

Republik Indonesia,yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat terealisasikan.

Untuk mewujudkan tujuan  itu, diperlukan  peran serta semua pihak yang terlibat

di dalamnya, baik pemerintah, sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan

masyarakat.

Dari semua pihak yang terlibat, guru merupakan tokoh utama pemegang peran

penting dalam sistemnya, karena guru secara langsung membimbing siswa dalam

proses pembelajaran dan penentu dalam implementasi suatu strategi pembelajaran.
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Tanpa guru, strategi sebagus apapun tidak mungkin dapat diaplikasikan.

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung pada kepiawaian guru

dalam menggunakan metode, tehnik, dan taktik pembelajaran.

Peran guru dalam pembelajaran tidak hanya sebagai model atau teladan bagi

siswa, tetapi juga berperan sebagai pengelola pembelajaran (manager of learning).

Dari peran ini efektivitas suatu proses pembelajaran sangat bergantung pada

seorang guru. Dunkin (Sanjaya, 2008) menyatakan ada beberapa aspek yang

mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru diantaranya :

(i) teacher formative experience, mencakup jenis kelamin serta semua

pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka. Aspek ini

mencakup tempat asal kelahiran guru termasuk suku, latar belakang budaya, adat

istiadat, keadaan keluarga tempat guru berasal; (ii) teacher training experiences,

mencakup pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan latar

belakang pendidikan guru. Seperti, pengalaman latihan profesional, tingkatan

pendidikan, pengalaman jabatan, dan sebagainya; (iii) teacher properties, yaitu

segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru, seperti sikap

guru terhadap profesinya, sikapnya terhadap siswa, kemampuan intelegensi guru,

motivasi, kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran, maupun kemampuan

penguasaan materi.

Masing-masing guru memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang

berbeda-beda. Hal ini tentu berpengaruh, baik dalam penyusunan strategi atau

implementasi pembelajaran. Pandangan guru terhadap mata pelajaran yang

diajarkan juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Berdasar pengalaman
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penulis, guru yang menganggap suatu  mata pelajaran sebagai mata pelajaran

hafalan, akan berbeda dibandingkan dengan guru yang menganggapnya sebagai

mata pelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Guru yang

menganggap suatu mata pelajaran sulit untuk dipelajari, akan mempengaruhi

dalam cara penyajian mata pelajaran tersebut, misalnyadalam pelajaran

matematika.

Pentingnya peran matematika dan erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari,

menyebabkan matematika diberikan pada semua jenjang pendidikandan

diperbanyaknya jumlah jam matematika disekolah. Peran matematika yang

penting dalam kehidupan ini, mewajibkan seorang guru matematika memahami

bahwa matematika bukan ilmu hafalan, melainkan ilmu yang membutuhkan

penguasaan dan pemahaman terhadap konsep dalam tiap jenjang pendidikan.Hal

ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman konsep awal, karena

sifat hierarki matematika,yang berarti bahwa pemahaman konsep awal akan

berpengaruh untuk dapat memahami konsep selanjutnya pada jenjang yang lebih

tinggi. Pemahaman konsep awal yang salah, akan menyebabkan kesalahan pada

pemahaman konsep selanjutnya,sehingga untuk meningkatkan keberhasilan

belajar matematika penguasaan konsep harus diperhatikan

Memahami konsep matematika merupakan salah satu syarat untuk dapat

menguasai matematika. Pada setiap pembahasan materi baru, selalu diawali

dengan pengenalan konsep, baik pengenalan konsep secara induktif maupun

secara deduktif. Pengenalan konsep secara induktif yaitu berupa konsep-konsep
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yang menyangkut kehidupan sehari-hari, sedangkan pengenalan konsep secara

deduktif yaitu berupa pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah.

Menurut Skemp (1987), pemahaman konsep matematika didefinisikan sebagai

kemampuan mengaitkan notalasi dan simbol matematika yang relevan dengan ide-

ide matematika dan mengkombinasikannya ke dalam rangkaian penalaran logis.

Maka dari itu, dalam pembelajaran matematika akan lebih baik jika mengkaitkan

konteks  kehidupan nyata dalam pembelajaran, karena dengan begitu siswa akan

lebih mudah memahami pelajaran tersebut.

Pelajaran Matematika di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik

menghadapi perubahan dunia yang dinamis dengan menekankan pada penalaran

logis, rasional dan kritis, serta memberikan keterampilan kepada mereka untuk

mampu menggunakan konsep matematika dan penalaran matematika dalam

memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Ruseffendi (1991 : 208) mengemukakan bahwa salah satu peran penting dalam

mempelajari matematika adalah memahami objek langsung matematika yang

bersifat abstrak seperti: fakta, konsep, prinsip, dan skil. Untuk mencapainya

diperlukan sajian masalah – masalah yang bersifat konkrit untuk membantu

memahami ide-ide matematika yang bersifat abstrak tersebut. Oleh sebab itu,

dalam proses pembelajaran diperlukan kemampuan representasi konsep yang baik.

Menurut McCoy, Baker dan Little (Hutagaol,2007:3), salah satu cara terbaik

membantu siswa memahami matematika adalah dengan melalui representasi

matematis, yaitu dengan cara mendorong mereka untuk menemukan atau
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membuat representasi sebagai alat berfikir dalam mengkomunikasikan gagasan

matematika.

Terlepas dari kedua pendapat ahli tersebut, faktanya masih banyak sekolah-

sekolah yang masih menerapkan metode konvensional dalam pembelajaran

matematika.SMA Negeri 1 Gedongtataan misalnya, disini guru aktif menjelaskan

materi pelajaran matematika, sedangkan siswa hanya menerima penjelasan yang

disampaikan oleh guru bahkan banyak siswa melakukan aktivitas yang tidak

berkaitan dengan pelajaran dan mengganggu siswa lain. Pembelajaran yang

didominasi oleh kegiatan guru tersebut menyebabkan kurang menarik keinginan

siswa untuk mengikuti  proses pembelajaran sehingga siswa malas untuk

mengikuti proses pembelajaran dan akhirnya berimbas pada kurangnya

kemampuan siswa dalam memahami konsep. Meskipun sesekali dalam proses

pembelajaran diadakan pengelompokan belajar dalam jumlah 6-8 siswa, hal

tersebut tidak menyebabkan proses pembelajaran lebih efektif karena kebanyakan

siswa dalam kelompok tersebut hanya mengandalkan temannya dalam

mengerjakan soal yang di berikan oleh guru. Disamping itu, ketika menyelesaikan

sebuah permasalahan matematika, sebagian besar siswa cenderung menghafal

langkah penyelesaian yang diberikan guru dan tidak memahami konsep dari

permasalahan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya suatu model pembelajaran

matematika yang menuntut siswa aktif, lebih bebas mengemukakan pendapat,

saling membantu dan berbagi pendapat dengan teman, serta bersama-sama

menyelesaikan masalah untuk memperoleh pengetahuan baru. Kondisiyang
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memungkinkan munculnyahal tersebut yaitu pembelajaran kooperatif, dimana

siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif.

Dalam pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar

siswa dapat bekerjasama di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang

baik dan memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik, dengan

siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan

untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah

mencapai ketuntasan.

Pembelajaraan kooperatif  dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan

konsep matematis siswa karena tidak membuat  seorang guru mendominasi proses

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif menuntut siswa berfikir secara kreatif,

aktif, lebih bebas mengemukakan pendapat, saling membantu dan berbagi

pendapat dengan teman, serta bersama-sama menyelesaikan masalah untuk

memperoleh pengetahuan baru, sehingga pemahaman konsep matematis siswa

dapat ditingkatkan.

Eggen dan Kauchack (Trianto, 2009: 42) mengemukakan pembelajaran kooperatif

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja

secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif

disusun sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi

siswa dengan pengalaman kepemimpinan dan membuat keputusan dalam

kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan

belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Penerapan

pembelajaran kooperatif diharapkan mampu  memberipeluang yang sama bagi
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siswa dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal serta tercipta suasana yang

menyenangkan.

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan partisipasi

dan interaksi siswa adalahThink Pair Share (TPS). Dalam proses

pembelajarannya, metode pembelajaran kooperatif tipe TPS berfokus pada

kemampuan berpikir siswa.Model pembelajaran kooperatif tipe TPS, diawali

dengan  memberikan pertanyaan atau permasalahan dalam keseharian yang

berhubungan dengan materi pelajaran. Pertanyaan atau permasalahan tersebut,

dipikirkan penyelesaiannya secara mandiri oleh siswa, sehingga siswa sudah

memiliki persiapan dalam memahami konsep secara mandiri.Langkah berikutnya,

secara berpasangan siswa mendiskusikan permasalahan tersebut dan

mengungkapkan pendapatnya sehingga didapat kesimpulan dari pemecahan

masalah tersebut.Setelah itu, kesimpulan dari beberapa pasangan dipresentasikan

di depan kelas dan pasangan lain diminta untuk menangapi kesimpulan tersebut.

Dari keseluruhan aktivitas tersebut, siswa dituntun untuk berfikir secara kreatif,

aktif, berani mengemukakan pendapat, menjadi pendengar yang baik, saling

membantu dan berbagi pendapat dengan teman, sehingga permasalahan dapat

terpecahkan dan pengetahuan siswa meningkat.

Dalam tahapan-tahapannya, tampak bahwa model pembelajaran kooperatif tipe

TPSakan mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan mengarahkan

siswa untuk belajar menemukan konsep matematika dalam pembelajaran di

kelompok yang heterogen serta akan meningkatkan pemahaman konsep

matematis siswa. Oleh karena itu penulis merasa perlu diadakan penelitian dengan
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada siswa kelas X SMA

Negeri 1 Gedongtataan semester genap tahun ajaran 2013/2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini: “Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih

efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas X SMA

Negeri 1 Gedongtataan semester genap tahun ajaran 2013/2014 dibanding model

pembelajaran konvensional?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif

tipe TPS dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas X SMA

Negeri 1 Gedongtataan semester genap tahun ajaran 2013/2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan

terhadap perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait

pemahaman konsep matematis siswa dan model pembelajaran kooperatif tipe

TPS.
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2. Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini memberikan manfaat antara lain :

a. Bagi sekolah, sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya mengadakan

perbaikan mutu pembelajaran matematika.

b. Bagi guru, memperoleh wawasan dalam penerapan model pembelajaran

yang efektif dilihat dari penguasaan konsep matematis siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini antara lain:

1. Efektivitas pembelajaran adalah ketepatgunaan pembelajaran untuk mencapai

tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini ditinjau

dari beberapa aspek, yaitu:

a. Rata-rata skor pemahaman konsep siswa.

b. Persentase ketuntasan belajar siswa kelas eksperimen minimal 65%.

2. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang aktivitasnya terpusat

pada siswa dalam bentuk kelompok, berdiskusi, dan bekerja sama dalam

memecahkan masalah.

3. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS,merupakan suatu model diskusi

kooperatif dengan cara memproses informasi dengan mengembangkan cara

berfikir dan komunikasi.Siswa diberi kesempatan untuk berpikir (Thinking)

atas informasi yang diberikan guru, berpasangan (Pairing) dengan teman

sebangku untuk berdiskusi, dan berbagi (Sharing) dengan seluruh kelas atas

hasil diskusinya.
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4. Model pembelajaran langsung (konvensional) yaitu model pembelajaran yang

didominasi oleh guru, dimana guru berperan untuk menjelaskan dan

mempresentasikan materi, memberikan latihan, dan memberikan tugas.  Model

pembelajaran ini dipilih karena model pembelajaran ini umumnya digunakan

guru dalam pembelajaran.

5 Pemahaman konsep matematis adalah kemampuan untuk memahamiobjek

abstrak seperti notasi dan simbol dalam matematika yang relevan dan

mengkombinasikannya ke dalam rangkaian penalaran yang logis. Indikator

pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menyatakan ulang sebuah konsep.

2. Mengklasifikasi obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu (sesuaikonsepnya).

3. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.

5. Menggunakan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.


