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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting terutama dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata pelajaran matematika telah 

diperkenalkan kepada siswa sejak tingkat dasar sampai ke jenjang yang lebih 

tinggi, namun demikian kegunaan matematika bukan hanya memberikan 

kemampuan dalam perhitungan kuantitatif, tetapi juga dalam penataan cara 

berfikir, terutama dalam pembentukan kemampuan menganalisis, membuat 

sintesis, melakukan evaluasi hingga kemampuan memecahkan masalah.  

Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK, 

kualitas suatu pembelajaran harus selalu ditingkatkan. Begitu pula yang terjadi 

pada pembelajaran matematika. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika, guru harus menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, 

kritis, dan menyenangkan dengan tetap memperhatikan hakikat belajar itu sendiri. 

Dimyati dan Mudjiono (2002) berpendapat bahwa proses pembelajaran akan lebih 

efektif apabila siswa lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran.  

Proses pembelajaran matematika di sekolah saat ini harus lebih 

memusatkan pada siswa (student centered learning) dan guru berperan sebagai 

fasilitator. Dimana pada pembelajaran matematika benar-benar menempatkan 

siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran sehingga 

dapat menjadi suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna 

bagi siswa. Siswa sebagai subjek belajar harus berperan aktif dalam pembelajaran. 

Keaktifan siswa dinilai dari peranannya dalam pembelajaran, seperti bertanya, 

menjawab pertanyaan, dan memberi tanggapan. Di samping itu, keaktifan siswa 

merupakan bentuk pembelajaran mandiri, artinya siswa mendapat pengetahuan itu 

harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan 

sendiri, dan dengan giat mengerjakan soal sendiri. Sedangkan guru berperan 

sebagai fasilitator dengan memberikan bimbingan dan merencanakan segala 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa. Pentingnya keterlibatan langsung 
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dalam belajar dikemukakan oleh Rusman (2011) pembelajaran akan lebih 

bermakna jika siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai 

aktivitas kegiatan pembelajaran, sehingga siswa mampu mengaktualisasikan 

kemampuannya di dalam dan di luar kelas. Oleh karena itu, aktivitas belajar siswa 

perlu dikembangkan karena akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Apabila siswa aktif, tentu juga hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan.  

Berdasarkan hasil observasi  dan wawancara dengan guru matematika di 

kelas VIII-A MTs Muhammadiyah 1 Malang diperoleh informasi bahwa aktivitas 

belajar siswa masih rendah. Selama pembelajaran matematika siswa kelas VIII-A, 

guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, siswa terlihat antusias 

memperhatikan apa yang disampaikan guru. Namun pada saat tanya jawab 

tentang materi yang diajarkan hanya beberapa siswa yang menjawab pertanyaan 

guru. Dan ketika guru memberikan latihan soal, hanya beberapa siswa yang 

antusias dalam mengerjakan latihan soal, sedangkan yang lainnya hanya diam dan 

melakukan hal lain. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang aktif 

selama proses pembelajaran. 

Alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas adalah penggunaan 

metode pembelajaran. Meningkatnya aktivitas belajar siswa tidak terlepas dari 

peran guru dalam memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang 

menarik dan dapat memicu siswa untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih menemukan dan memahami konsep 

yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin 

bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah 

yang kompleks. 

Aktivitas pembelajaran kooperatif selain menekankan pada kesadaran 

siswa belajar, memecahkan masalah dan mengaplikasikan pengetahuan, konsep 

serta keterampilan kepada teman lain, siswa akan merasa senang menyumbangkan 

pengetahuannya kepada teman atau anggota lain dalam kelompoknya. Suparno 

(2000) menyatakan bahwa struktur kooperatif dibandingkan dengan struktur 

kompetisi dan usaha individual, lebih menunjang komunikasi yang lebih efektif 
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dan pertukaran informasi diantara siswa, saling membantu tercapainya hasil 

belajar yang baik, lebih banyak bimbingan perorangan, berbagi sumber di antara 

siswa, perasaan terlibat yang lebih besar, berkurangnya rasa takut akan gagal dan 

berkembangnya sikap saling mempercayai di antara para siswa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajariyah (2006) tentang 

pembelajaran matematika dengan cooperative learning dengan teknik bertukar 

pasangan pada siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 06 Malang menunjukkan  

peningkatan aktivitas dan hasil belajar  siswa. Namun setelah penelitian tersebut 

dikaji, tidak semua siswa berperan aktif dalam diskusi kelompok. Hanya beberapa 

anggota yang kelompok saja yang aktif sedangkan yang lain hanya melihat. Oleh 

karena itu, peneliti juga ingin menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan 

teknik exchange couple untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

tetapi dengan jumlah anggota menjadi dua orang agar pembelajaran lebih efektif. 

Teknik pembelajaran exchange couple merupakan teknik pembelajaran 

kooperatif yang di dalamnya dibentuk kelompok-kelompok yang beranggotakan 

dua orang atau berpasangan dimana siswa mencari pasangan sambil mempelajari 

suatu konsep atau topik. Teknik pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dalam mempelajari matematika sehingga siswa dapat 

mengoptimalkan kemampuannya dalam menyerap informasi dan dapat 

memotivasi siswa agar berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Selain itu 

teknik ini dapat meningkatkan hasil belajar dan melatih kemampuan siswa dalam 

bekerjasama sekaligus menjelaskan kepada teman yang tidak paham. Dengan 

demikian siswa tidak akan merasa bosan dan memperoleh manfaat yang maksimal 

dari segi keaktifannya. 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian yang berjudul “Penerapan Model Kooperatif dengan 

Teknik Exchange Couple Pada Pembelajaran Matematika di Kelas VIII-A MTs 

Muhammadiyah 1 Malang.”  

1.2 Rumusan Masalah 

Memperhatikan identifikasi pada latar belakang masalah di atas, maka 

fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Penerapan Model Kooperatif dengan 
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Teknik Exchange Couple Pada Pembelajaran Matematika di Kelas VIII-A MTs 

Muhammadiyah 1 Malang.” Fokus ini yang menjadi pedoman untuk menggali 

dan melihat situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. 

Adapun situasi yang dimaksud adalah aktivitas siswa ketika pembelajaran 

berlangsung, keaktifan siswa dengan siswa lainnya, dan hasil belajar kognitif 

siswa. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana keterlaksanaan model kooperatif dengan teknik exchange 

couple pada pembelajaran matematika kelas VIII-A MTs Muhammadiyah 

1 Malang? 

b. Bagaimana aktivitas siswa pada pembelajaran matematika menggunakan 

model kooperatif dengan teknik exchange couple pada kelas VIII-A MTs 

Muhammadiyah 1 Malang?  

c. Bagaimana hasil belajar siswa setelah pembelajaran matematika 

menggunakan model kooperatif dengan teknik exchange couple pada kelas 

VIII-A MTs Muhammadiyah 1 Malang? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini perlu 

diadakan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan untuk 

menghindari kekeliruan pemahaman terhadap penelitian ini. Ruang lingkup 

penelitian dibatasi: 

a. Materi pokok yang dipilih dalam penelitian ini yaitu faktorisasi suku 

aljabar pada kompetensi dasar 1.1 yaitu melakukan operasi pada bentuk 

aljabar dan pada indikator: (1) menyebutkan variabel, koefisien, dan 

konstanta, (2) mengelompokkan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar, (3) 

menyederhanakan bentuk aljabar, dan (4) menghitung hasil penjumlahan 

dan pengurangan pada bentuk aljabar. 

b. Aktivitas belajar siswa pada proses belajar mengajar dikhususkan pada 

visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, dan 

emotional activities. 

c. Keberhasilan model kooperatif dengan teknik exchange couple pada 

penelitian ini hanya dilihat dari  aktivitas dan hasil belajar kognitif siswa. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengemukakan sasaran yang akan dicapai dalam 

penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian penerapan model kooperatif 

dengan teknik exchange couple pada pembelajaran matematika yaitu untuk 

mendeskripsikan: 

a. Keterlaksanaan model kooperatif dengan teknik exchange couple pada 

pembelajaran matematika siswa kelas VIII-A MTs Muhammadiyah 1 

Malang. 

b. Aktivitas siswa pada pembelajaran matematika menggunakan model 

kooperatif dengan teknik exchange couple di MTs Muhammadiyah 1 

Malang. 

c. Hasil belajar siswa setelah menggunakan model kooperatif dengan teknik 

exchange couple di MTs Muhammadiyah 1 Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian pada dasarnya harus mempunyai manfaat, baik manfaat 

teoritis ataupun manfaat praktis. Begitu pula dengan penelitian ini, penelitian ini 

juga mempunyai manfaat untuk masyarakat umum. Berikut ini adalah manfaat 

dari penelitian ini: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika pada peningkatan hasil 

belajar dalam pembelajaran matematika melalui model model kooperatif 

dengan teknik exchange couple dan sebagai pendukung dasar teori bagi 

penelitian yang sejenis atau relevan. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai 

alternatif strategi pembelajaran oleh para guru khususnya untuk 

meningkatkan aktivitas belajar matematika dan dapat digunakan di sekolah 

lain yang memiliki permasalahan sama dalam rangka memperbaiki proses 

pembelajaran di sekolah. 
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1.6 Definisi Operasional 

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi penegasan. Hal 

ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya salah interpretasi. 

Beberapa hal yang di maksud antara lain: 

a. Pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang menuntut 

aktivitas siswa baik secara individu maupun kelompok dan memiliki ciri-

ciri pembentukan kelompok secara heterogen dengan tingkat kemampuan 

dan latar belakang yang berbeda untuk bekerjasama mencapai keberhasilan 

dalam belajar. 

b. Exchange couple 

Exchange couple adalah teknik pembelajaran kooperatif yang di dalamnya 

dibentuk kelompok-kelompok yang beranggotakan dua orang atau 

berpasangan dimana siswa mencari atau pasangan sambil mempelajari 

suatu konsep atau topik. 

c. Aktivitas belajar 

Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran 

seperti kegiatan diskusi, demonstrasi, simulasi, melakukan percobaan dan 

lain sebagainya. 

d. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan 

yang dinilai dengan angka. 

1.7 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 

konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang 

lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran matematika pada MTs, diperlukan suatu perencanaan pembelajaran 

matematika. Rencana pembelajaran matematika tersebut terdiri dari materi, cara, 

dan sumber yang digunakan untuk proses pembelajaran matematika. Dalam 
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penelitian ini, materi yang digunakan yaitu sistem persamaan linier dua variabel. 

Sumber yang digunakan adalah buku BSE dari Depdiknas dan cara yang 

digunakan untuk proses pembelajaran adalah model kooperatif dengan teknik 

exchange couple. Kemudian rencana pembelajaran tersebut diterapkan serta 

diteliti keterlaksanaannya. 

Setelah pelaksanaan pembelajaran langkah selanjutnya yaitu evaluasi 

pembelajaran. Aspek yang diteliti berkaitan dengan evaluasi yaitu aktivitas dan 

hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan model kooperatif dengan 

teknik exchange couple.  

Berdasarkan penjabaran di atas maka untuk mengetahui penerapan model 

kooperatif dengan teknik exchange couple di MTs Muhammadiyah 1 Malang 

dapat diringkas ke dalam sebuah kerangka konseptual. Kerangka konseptual 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 
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