
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat berguna 

dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari–hari dan dalam upaya 

memahami ilmu pengetahuan lainnya. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan pada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan pemikiran logis, rasional, kritis, 

cermat, jujur dan efektif. Tujuan dari pendidikan matematika pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah adalah menekankan pada penataan nalar 

siswa agar dapat menggunakan atau menerapkan matematika dalam 

kehidupannya. Dengan demikian matematika menjadi mata pelajaran yang 

sangat penting dalam pendidikan dan wajib dipelajari pada setiap jenjang 

pendidikan. 

Guru memiliki peran utama yang harus dilakukan yaitu sebagai 

perencana, penyampai informasi dan sebagai evaluator. Sebagai perencana 

pembelajaran, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung seorang guru 

harus menyiapkan perencanaan yang akan dipakai pada saat pembelajaran. 

Dalam melaksanakan peran sebagai penyampai informasi, guru tidak hanya 

menyampaikan materi tetapi bagaimana membuat siswa tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran. Sedangkan sebagai evaluator guru juga berperan 

dalam menentukan alat evaluasi keberhasilan pengajaran. Biasanya kriteria 
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keberhasilan prosses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi pembelajaran yang disampaikan guru. 

Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang 

menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses 

belajar mengajar siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita–cita, memiliki 

tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal (Sardiman, 

2007:111). Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa merupakan tujuan pokok 

pembelajaran. Siswa adalah faktor penentuan yang dapat mempengarui 

berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan demikian guru harus 

lebih kreatif dalam mengajar, guru harus menggunakan strategi, metode dan 

media yang inovatif sehingga diharapkan siwa lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

Aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental (Sardiman, 2007:101). Aktivitas yang dimaksudkan disini 

penekanannya adalah siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Dalam pembelajaran 

guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran. 

Pembelajaran yang efektif yaitu pembelajaran yang mengaktifkan siswa 

sepenuhnya dalam proses pembelajaran. 

Seorang guru harus mempunyai kemampuan yang tidak hanya 

menyampaikan materi, tetapi bagaimana agar siswa dapat tertarik dan aktif 

dalam memahami materi yang diajarkan dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi awal, pembelajaran di kelas IV SDN Resapombo 

1 Doko Blitar dalam mata pelajaran matematika Kompetensi Dasar operasi 
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perkalian dan pembagian siswa masih kurang mampu memahami cara 

menyelesaikan perkalian dan pembagian sehingga siswa kesulitan dalam 

menyelesaikan soal perkalian dan pembagian. Hal tersebut mengakibatkan 

hasil belajar siswa belum maksimal, sehingga hasil belajar sebagian siswa 

belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang telah ditentukan 

sekolah yaitu 65. Dari 27 jumlah siswa terdapat 17 siswa atau 63% yang 

belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum), sedangkan menurut 

ketentuan sekolah kondisi idealnya ketuntasan belajar 75% dari jumlah siswa 

yang memiliki ketuntasan belajar dengan KKM  65. 

Kurang optimalnya hasil belajar siswa disebabkan karena siswa 

kurang mampu memahami perkalian dan pembagian karena dalam 

pembelajaran siswa belum dibiasakan untuk memahami materi dengan 

menyelesaikan soal setelah guru menyampaikan materi, pembelajaran yang 

digunakan selama ini masih bersifat teacher centered (berpusat pada guru) 

sedangkan siswa hanya datang, duduk, mencatat dan mendengarkan. Siswa 

kurang terlibat dalam pembelajaran, siswa yang pintar saja yang aktif dalam 

pembelajaran sedangkan siswa yang tidak bisa menyelesaikan soal operasi 

perkalian dan pembagian cenderung pasif dan menggantungkan pada siswa 

lain yang pintar. 

Dari permasalahan di atas maka dapat diketahui bahwa aktifitas dan 

hasil belajar siswa rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut  

maka perlu diterapkan suatu metode pembelajaran yang lebih inovatif dan 

menyenangkan. Salah satu metode yang dapat mengatasi permasalahan di 

atas melalui penggabungan metode think pair share dan talking stick. Alasan 
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pengambilan penggabungan metode pembelajaran think pair share dan 

talking stick diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada siswa 

kelas IV SDN Resapombo 1 Doko Blitar. Sehingga dengan diterapkannya 

penggabungan metode think pair share dan talking stick diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

Think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi kelas dan dapat memberi siswa lebih banyak 

waktu untuk memahami materi, untuk merespon dan saling membantu 

(Komalasari, 2010:64). Metode ini diawali dengan Think: pembelajaran pada 

tahap ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan untuk dipikirkan oleh 

peserta didik, Pair: pada tahap ini guru meminta peserta didik untuk 

berpasang–pasangan. Guru memberi kesempatan kepada angggota kelompok 

untuk melakukan diskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna 

dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui diskusi dengan pasangannya, 

Share: dalam tahap ini hasil diskusi yang telah dilakukan, dibicarakan di 

depan kelas. Menurut hasil penelitian Vitasari (2011) menunjukkan bahwa 

penerapan metode think pair share dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V MI Al Hidayah Karangploso Malang. 

Sedangkan talking stick adalah metode yang mendorong peserta 

didik untuk berani mengemukaan pendapat (Suprijono, 2011:109).  Metode 

pembelajaran talking stick dapat diartikan sebagai metode pembelajaran 

bermain tongkat, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengukur tingkat 

penguasaan materi pelajaran oleh siswa dengan menggunakan media tongkat. 
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Penerapan metode ini diharapkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran 

karena pembelajaran ini mewajibkan siswa untuk mengerjakan soal dan 

menyampaikan jawabannya pada saat gilirannya menjawab. Dengan 

demikian siswa lebih mempunyai tanggung jawab untuk memahami materi 

dan dapat terlihat apakah siswa sudah memahami materi atau belum. Menurut 

penelitian Ningsih (2011) menunjukkan bahwa penerapan metode talking 

stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SDN Bunutwetan 

Pakis Malang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul  ”Penerapan Penggabungan Metode 

Pembelajaran Think Pair Share dan Talking Stick untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN Resapombo 1 

Doko Blitar” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat teridentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Siswa kurang mampu memahami perkalian dan pembagian disebabkan 

karena dalam pembelajaran siswa belum dibiasakan untuk memahami 

materi dengan menyelesaikan soal setelah guru menyampaikan materi. 

2. Pembelajaran yang digunakan guru selama ini bersifat teacher center 

(berpusat pada guru). 

3. Siswa kurang terlibat dalam pembelajaran, siswa yang pintar saja yang 

aktif dalam pembelajaran. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka dirumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan penggabungan metode pembelajaran think pair 

share dan talking stick pada mata pelajaran matematika  siswa kelas IV 

SDN Resapombo 1 Doko Blitar? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Resapombo 1 Doko Blitar dengan menerapkan penggabungan metode 

pembelajaran think pair share dan talking stick? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

untuk mendeskripsikan: 

1. Penerapan penggabungan metode pembelajaran think pair share dan 

talking stick pada mata pelajaran matematika  siswa kelas IV SDN 

Resapombo 1 Doko Blitar 

2. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Resapombo 1 Doko Blitar dengan menerapkan penggabungan metode 

pembelajaran think pair share dan talking stick 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap melakukan penelitian diharapkan dapat diperoleh manfaatnya, 

adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang penggunaan 

penggabungan metode pembelajaran think pair share dan talking stick 

dalam meningkatkan aktifitas dan hasil belajar matematika siswa kelas 

VI SDN Resapombo 1 Doko Blitar, sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan inovatif. 

2. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta 

dapat mengembangkan kualitas sekolah dengan penerapan metode 

pembelajaran yang menarik. 

3. Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam penggunaan metode untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika, serta dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

untuk menerapkan pembelajaran yang kreatif. 

4. Bagi siswa 

Memberikan pembelajaran yang menarik dengan penggabungan 

metode pembelajaran think pair share dan talking stick dalam mata 

pelajaran matematika kelas IV SDN Resapombo 1 Doko Blitar,  

sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 
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F. Batasan Istilah 

Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yang di gunakan 

dalam penelitian, dalam pembahasan akan mengarah pada uraian yang lebih 

spesifik diantaranya : 

1. Matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin, 

dan mengembangkan daya pikir manusia (Masykur dan fathoni, 

2007:52) 

2. Think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi kelas dan dapat memberi siswa lebih 

banyak waktu untuk memahami materi, untuk merespon dan saling 

membantu (Komalasari, 2010:64).  

3. Talking stick adalah metode yang mendorong peserta didik untuk 

berani mengemukaan pendapat. Metode pembelajaran talking stick 

yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengukur tingkat 

penguasaan materi pelajaran oleh siswa dengan menggunakan media 

tongkat. (Suprijono, 2011:109) 

4. Aktivitas belajar adalah proses kegiatan yang bersifat fisik maupun 

mental baik yang dilakukan guru atau siswa dalam proses 

pembelajaran yuang mendukung kelancaran kegiatan belajar 

mengajar. Jenis – jenis aktivitas  menurut Paul B. Diedrick terdiri dari 

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

drawing activities, motor activities, mental activities, emotional 

activities. (Sardiman, 2007:101).  
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5. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pengajaran (Jihat dan Abdul haris, 2009:15) 

 

 


