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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat 

berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang 

(Tirtarahardja dan Sulo, 2005). Pada dasarnya pendidikan merupakan proses 

untuk membantu dalam mengembangkan diri siswa serta untuk meningkatkan 

harkat dan martabat manusia, sehingga mampu untuk menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi, menuju arah yang lebih baik. pendidikan ini dapat berupa 

pembelajaran.  

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir serta kurang leluasa 

menyampaikan ide-idenya dalam memecahkan masalah sehingga menyebabkan 

siswa selalu bersikap dan bertindak pasif dalam pembelajaran. Siswa dianggap 

sebagai tong kosong, belum mengetahui apa-apa. Siswa hanya menerima apa yang 

diberikan oleh gurunya. Siswa bersikap sebagai pendengar, pengikut, dan 

pelaksana tugas (Hamalik, 2012).  

Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan 

sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua 

pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan 

membelajarkan (Sudjana, 2004). Pembelajaran di sekolah harus terjadi interaksi 

secara langsung antara siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik. 

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan langkah-langkah yang tepat sebagai usaha 

untuk meningkatkan kemampuan, potensi, minat dan bakat peserta didik. Namun 

hal ini harus ditekankan proses pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran tersebut. 

Dalam pembelajaran di sekolah, siswa harus ikut berperan aktif di 

dalamnya. Karena pembelajaran yang aktif dapat menumbuhkan kemampuan 
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berpikir pada diri siswa dan menggali potensi siswa dan guru untuk bersama-sama 

berbagi pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman. Belajar aktif diasumsikan 

sebagai pendekatan belajar yang efektif untuk dapat membentuk siswa sebagai 

manusia seutuhnya yang mempunyai kemampuan untuk belajar mandiri sepanjang 

hayatnya, dan untuk membina profesionalisme guru (Jihad dan Haris, 2013). 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran membuat siswa lebih leluasa menyampaikan 

ide-idenya, terutama dalam memahami konsep dan kemampuan memecahkan 

masalah. Sehingga siswa akan memperoleh kebebasan dalam menerapkan 

keterampilannya secara kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam proses 

pembelajaran, khusunya dalam pelajaran matematika.   

Menurut Marpaung (dalam Masykur dan Fathani, 2007), pembelajaran 

matematika merupakan suatu proses, akan lebih menekankan aspek proses dari 

pada aspek produk. Mempelajari ilmu matematika tidak cukup hanya dengan 

membaca, menghafal, melihat, dan mendengar melainkan membutuhkan 

pemahaman serta mencoba dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas. Dalam 

hal ini, pembelajaran matematika bukan hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi 

lebih menekankan pada proses selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Sehingga siswa tidak hanya mampu  menyelesaikan soal matematika, tetapi juga 

mampu memberikan penjelasan terhadap apa yang dipelajari.  

Menurut pandangan konstruktivis (Suharta, 2007), pembelajaran 

matematika memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi konsep-

konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui 

proses internalisasi. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator. Dalam upaya 

meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika adalah guru tidak 

mendominasi proses pembelajaran tersebut, sehingga ada perubahan dalam 

pembelajaran matematika yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru sudah 

seharusnya diubah menjadi berpusat pada siswa. Di samping itu, guru perlu 

mempersiapkan dan mengatur strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 

siswa dan materi matematika yang akan dipelajari. Hal ini dilakukan selain untuk 

mempersiapkan pedoman bagi guru dalam penyampaian materi, juga agar setiap 
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langkah kegiatan pencapaian kompetensi untuk siswa dapat dilakukan secara 

bertahap, supaya dapat memperoleh hasil pembelajaran matematika yang optimal.  

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dengan keberhasilan 

siswa mengikuti aktivitas pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat 

dari keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di kelas dan prestasi 

belajar matematika. Semakin banyak aktivitas dan bagus prestasi belajar 

matematika, maka seharusnya tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran matematika akan semakin tinggi sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya (Jihad dan Haris, 2013).  

SMP Muhammadiyah 06 Dau-Malang telah menerapkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dari hasil observasi di kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 06 Dau-Malang, pembelajaran matematika di sekolah tersebut 

masih menggunakan metode ceramah yaitu guru memberikan penjelasan singkat 

kemudian latihan soal, dalam hal ini siswa tidak memperoleh kebebasan dalam 

belajar artinya siswa hanya menerima apa yang diberikan oleh gurunya. Saat 

pembelajaran berlangsung partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran masih 

kurang aktif. 15 dari 30 siswa yang ramai saat guru menerangkan materi di depan 

kelas. Kurangnya perhatian siswa terhadap guru sehingga siswa kurang memberi 

respon ketika guru memberikan pertanyaan. Menurut Arifinita (2012) dalam 

penelitiannya di SMP Muhammadiyah 06 Dau-Malang, mengatakan bahwa model 

pembelajaran matematika sekarang masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional dan didominasi oleh guru. Saat mengajar, guru kurang menanamkan 

konsep kepada siswa, seringkali menerangkan langsung dengan contoh soal 

sehingga siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan soal yang agak sulit atau 

berbeda dari contoh. Guru tidak membawa rasa ingin tahu siswa saat 

pembelajaran matematika, selain itu guru tidak mengembangkan keterampilan 

sosial siswa. Sehingga tidak ada interaksi antara siswa yang satu dengan yang 

lainnya, tidak ada kerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Akibatnya 

siswa tidak bisa belajar bagaimana cara berbagi tugas, bagaimana cara memancing 

teman supaya saling bertanya atau saling berpendapat, serta bagaimana cara 

menghargai pendapat orang lain.  
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Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengujicobakan strategi pembelajaran 

yang bervariasi. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih diarahkan oleh guru. Dimana guru 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah 

yang dimaksud (Suprijono, 2014). Model pembelajaran kooperatif lebih 

mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

serta membantu siswa dalam mengembangkan interaksi sosial dan keterampilan 

berkomunikasi. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat dilakukan bagi siswa 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe think Pair Share, karena dalam model 

pembelajaran ini siswa dihadapkan pada permasalahan serta mengajarkan siswa 

berdiskusi atau belajar secara berkelompok, sedangkan guru sebagai fasilitator 

bagi siswa. Sehingga aktivitas belajar siswa dapat teramati oleh guru. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, 

mengoptimalkan partisipasi siswa, memberi kesempatan banyak kepada siswa 

untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain (Huda, 2012).  Model 

pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa dalam memecahkan masalah 

secara mandiri yang dapat membangkitkan rasa percaya dirinya serta dapat 

menerima perbedaan pendapat dan bekerja sama dengan orang lain. 

Selain menggunakan model pembelajaran tertentu, di dalam pembelajaran 

dapat digunakan berbagai metode seperti metode penemuan terbimbing. Metode 

penemuan terbimbing sebagai suatu metode mengajar yang bermanfaat untuk 

pembelajaran matematika. Siswa didorong untuk berpikir sendiri sehingga dapat 

menemukan prinsip umum, berdasarkan bahan yang difasilitasi oleh guru. Sampai 

seberapa jauh siswa di bimbing, tergantung pada kemampuannya dan pada materi 

yang dipelajari (Setiawan, 2010). Metode tersebut memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penemuan, dan melatih 

berpikir sendiri melalui pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga 
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pengalaman yang dimilikinya dapat bertahan lama dalam ingatannya. Selain itu 

siswa dihadapkan kepada situasi dimana siswa bebas menyelidiki dan menarik 

kesimpulan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian yang 

berjudul “ Penerapan Model Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

dengan Metode Penemuan Terbimbing pada Pembelajaran Matematika di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau-Malang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka identifikasi 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas siswa kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 06 Dau-Malang 

pada pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share dengan metode penemuan terbimbing? 

2. Bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 

06 Dau-Malang setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe 

Think pair Share dengan metode penemuan terbimbing? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan ruang lingkup peneliti dalam melakukan 

penelitian. Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka hal-hal yang 

membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 06 Dau-

Malang semester genap tahun pelajaran 2014-2015. 

2. Proses pembelajaran terkait dengan aktivitas siswa. 

3. Hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran. 

4. Materi pokok difokuskan pada pokok bahasan prisma. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan aktivitas siswa kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 06 Dau-

Malang pada pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share dengan metode penemuan terbimbing. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa kelas VIII-B SMP 

Muhammadiyah 06 Dau-Malang setelah diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe Think pair Share dengan metode penemuan terbimbing. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan. 

Manfaat yang diharapkan peneliti sebagai berikut :  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai sumber 

informasi dalam menentukan alternatif strategi terhadap pembelajaran matematika 

terutama pada model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan 

metode penemuan terbimbing. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 

pedoman bagi para pendidik, khususnya guru bidang studi matematika untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran 

yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya diharapkan menjadi acuan 

untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan metode penemuan 

terbimbing. 
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1.6 Definisi Operasional  

Definisi operasional  dalam penelitian ini meliputi : 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Model pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Pembelajaran ini diawali 

dengan pengajuan pertanyaan oleh guru dan meminta siswa untuk memikirkan 

jawabannya secara individu. Kemudian secara berpasangan, siswa memikirkan 

hasil pemikirannya untuk menemukan jawaban yang paling benar. Setelah itu 

beberapa pasangan berbagi jawaban dengan pasangan lainnya atau seluruh 

kelas. 

2. Metode penemuan terbimbing adalah metode pembelajaran yang menekankan 

pentingnya membantu siswa memahami dan menemukan struktur atau ide dari 

sebuah permasalahan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam 

penemuan tersebut. 

3. Aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah keterlibatan langsung siswa dalam 

pembelajaran yang bertujuan mengembangkan pemahaman dan berpikir siswa 

dalam berbuat atau bekerja secara individu maupun kelompok. 

4. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil tes yang dicapai siswa setelah 

dilakukan proses pembelajaran. 

 

 

 


