
 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan salah satu komponen utama kebutuhan manusia.  Melalui 

pendidikan, setiap insan diharapkan mampu menghadapi tantangan kehidupan 

yang semakin berat.  Terlebih di era globalisasi yang penuh persaingan ketat se-

perti saat ini menjadi hal yang wajar jika setiap individu mengenyam pendidikan 

dengan sungguh-sungguh.  Setiap individu dituntut untuk memiliki pengetahuan 

yang cukup dalam melewati setiap persoalan di berbagai kondisi.  

 
Pengetahuan ini tentu saja diperoleh melalui proses pendidikan dengan tujuan 

yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan individu yang cerdas, kreatif, inova-

tif, dan bertanggung jawab.  Pendidikan diharapkan mampu memberikan efek po-

sitif terhadap individu yang tentunya akan berpengaruh pula terhadap perkem-

bangan kemajuan suatu bangsa dan negara.  Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, matematika menjadi 

salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada setiap peserta didik.  Mulai dari 

tingkat usia dini hingga menengah atas, pembelajaran matematika tidak dilepas-

kan dalam proses pendidikan yang dialami oleh siswa.  Matematika merupakan 

salah satu dasar ilmu yang dibutuhkan bagi setiap manusia untuk menghadapi 

kehidupan sebab persoalan hidup manusia juga tidak lepas dari menggunakan 

ilmu matematika dasar.  Pemahaman terhadap ilmu matematika juga menjadi 

tolok ukur perkembangan peradaban suatu bangsa.  Matematika menjadi ujung 

tombak untuk memahami, menggali, dan menemukan cabang ilmu lainnya yang 

bernilai penting dalam kehidupan.  Mulai dari ilmu alam, teknik kelistrikan, 

industri mesin, infrastuktur, ilmu kesehatan, tatanan sosial, ilmu ekonomi, dan 

berbagai ilmu lainnya yang senantiasa mengalami perkembangan hingga kini.  

 
Wardhani (2008: 2) berpendapat bahwa salah satu tujuan pembelajaran 

matematika adalah siswa memahami konsep matematika. Pemahaman siswa 

terhadap konsep-konsep matematika mendorong siswa untuk senantiasa berpikir 

logis dan sistematis.  Hal ini membantu mereka untuk menyelesaikan masalah 

yang terjadi di kehidupan sehari-hari.  

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di beberapa sekolah, diperoleh fakta 

bahwa terdapat banyak siswa menganggap matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sukar dipelajari.  Kebanyakan siswa tidak memiliki pemahaman 

yang kuat terhadap konsep-konsep dasar matematika.  Siswa-siswa tersebut me-

miliki kecenderungan lebih besar untuk menghapal rumus dibanding mencari dan 

memahami konsep dalam penyelesaian masalah matematika.  Kecenderungan 
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tersebut membuat siswa kesulitan menemukan solusi bagi permasalahan-

permasalahan  yang berbeda atau lebih kompleks meski masih dalam topik yang 

sama. 

 

Kesulitan-kesulitan tersebut membuat siswa semakin enggan belajar atau cen-

derung pasif dalam proses pembelajaran.  Permasalahan ini menjadikan guru me-

miliki tantangan untuk memilih model pembelajaran yang tepat agar siswa lebih 

aktif dan mudah memahami konsep matematika.  Pada lampiran IV  permendik-

bud  81 A (kemendikbud: 3-4) disebutkan bahwa: 

Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif 

mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk 

itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada 

peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. 

Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta 

didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan 

segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya. 

 
Pemahaman konsep siswa akan lebih cepat diperoleh jika siswa mempunyai 

pengalaman bermakna dalam pembelajaran.  Pengalaman bermakna tesebut diper-

oleh melalui pengaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran.  Berkenaan dengan 

hal ini, Markaban (2006:  3) menyatakan bahwa tingkat pemahaman konsep mate-

matis seorang siswa lebih dipengaruhi oleh pengalaman siswa itu sendiri.  Suasa-

na belajar yang dibangun oleh guru haruslah mampu memberi kesempatan peserta 

didik agar menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri.   

 
Suasana tersebut dapat dibangun dengan kondisi yang memungkinkan siswa aktif, 

lebih bebas mengemukakan pendapat, saling membantu, dan berbagi pendapat 

dengan teman, serta bersama-sama menyelesaikan masalah untuk memperoleh 
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pengetahuan baru.  Kondisi  demikian muncul dalam pembelajaran kolaboratif 

dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut pembelajaran kooperatif. 

 

Eggen and Kauchack (Trianto, 2007: 42) mengemukakan pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.  Pembelajaran kooperatif disu-

sun sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi sis-

wa dengan pengalaman kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, 

serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar ber-

sama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya.  Teori Damon (Slavin, 2005: 

36) menyatakan bahwa “interaksi antar siswa berkaitan dengan tugas-tugas dapat 

bermanfaat  untuk meningkatkan penguasaan konsep mereka”.   

 
Menurut Slavin (2005: 37) terdapat dukungan yang besar terhadap gagasan bahwa 

interaksi di antara teman sebaya dapat membantu anak-anak yang nonconservres 

menjadi conservres.  Melalui diskusi, siswa akan saling memberi alasan yang 

dianggap sesuai untuk membenarkan pendapat-pendapat mereka.  Jika pendapat-

pendapat tersebut dianggap kurang tepat maka akan timbul konflik kognitif yang 

dapat memunculkan pemahaman konsep dengan kualitas tinggi.   

 

Pada umumnya, bangku siswa di sekolah disusun berpasangan sehingga lebih 

cocok digunakan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS).  TPS 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dikembangkan dari teori 

konstruktivisme yakni perpaduan antara belajar secara mandiri dan belajar secara 

berkelompok.  Kelompok-kelompok yang dibentuk dalam pelaksanaan model ini 

disusun secara berpasangan.   
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Penyusunan kelompok berdasarkan tempat duduk membuat siswa lebih nyaman 

dan mampu berkolaborasi dengan baik karena didukung oleh kedekatan 

emosional yang terbentuk secara alami.  Penyusunan kelompok seperti ini juga 

dinilai lebih sederhana dan tidak membutuhkan waktu serta tenaga lebih jika 

dibandingkan dengan bentuk penyusunan lain.  

 

Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS perlu didukung dengan ke-

mampuan siswa untuk berpikir abstrak dan hipotesis.  Hal ini lebih cocok diterap-

kan pada siswa yang telah memasuki masa remaja.  Laurence (Sarwono, 2008: 78) 

menyatakan bahwa kognisi pada remaja memiliki kemampuan untuk memikirkan 

konsep-konsep abstrak (seperti persaudaraan, demokrasi, dan moral) dan mampu 

berpikir hipotesis (mampu memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi berdasarkan 

pengalamannya).  Masa remaja dialami oleh siswa ketika berada pada usia 12-15 

tahun.  Umumnya, pada usia tersebut siswa sedang menempuh jenjang pendidikan 

tingkat SMP. 

 
Kurikulum 2013 mengarahkan siswa untuk berpatisipasi secara aktif dalam 

pembelajaran.  Guru diperkenankan memilih model pembelajaran yang sesuai de-

ngan keadaan siswa dan sekolah agar pembelajaran aktif dan mudah dipahami 

dapat terlaksana.  Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pelaksa-

naan penerapan kurikulum 2013 yang berjalan baik tidak terjadi di semua sekolah. 

Salah satu sekolah tersebut adalah MTs Negeri 2 Bandarlampung.  Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, penelitian dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

dilakukan pada siswa kelas VII semester ganjil MTs Negeri 2 Bandarlampung 

tahun ajaran 2014/2015. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 

“Apakah model pembelajaran kooperatif  tipe TPS (Think Pair Share) efektif di-

tinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VII MTs Negeri 2 

Bandarlampung?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan model 

pembelajaran kooperatif  TPS ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa 

kelas VII MTs Negeri 2 Bandarlampung.    

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, terutama ter-

kait pemahaman konsep matematis siswa dan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi para 

guru dalam mengembangkan kemampuan mengajarnya serta dapat menjadi 

referensi dalam mencoba menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS dalam proses pembelajaran.  Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan pengalaman bagi siswa dalam pembelajaran matematika dengan 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan kepala sekolah 

memperoleh informasi sebagai masukan dalam upaya pembinaan para guru 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dalam pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  Pembelajaran dikata-

kan efektif bila persentase siswa yang tuntas lebih dari 65%. 

2. Model  Pembelajaran TPS (Think Pair Share) 

Pembelajaran Kooperatif tipe TPS adalah suatu model pembelajaran 

kooperatif dengan tiga tahapan, yaitu thinking (berpikir secara individual), 

pairing (berpasangan dengan teman), dan sharing (berbagi ide dengan siswa 

seluruh kelas). 

3. Pemahaman konsep matematika 

Pemahaman konsep matematika siswa merupakan kemampuan siswa dalam 

memahami konsep matematika yang dipelajari dan dapat dilihat dari nilai 

pemahaman konsep matematika siswa setelah proses pembelajaran. 


