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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. 

Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat sejak dini (BNSP, 2007).  

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif 

(BNSP, 2007)  

Lemahnya tingkat berfikir siswa menjadi sebuah tantangan besar bagi para 

pendidik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan 

program pengalaman belajar agar siswa memperoleh pengetahuan secara utuh 

sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Selama ini terbentuk kesan 

bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dan juga menakutkan atau bisa 

disebut dengan ‘momok’. Matematika dianggap mata pelajaran yang sulit oleh 
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siswa karena cara pembelajarannya yang salah dan kurang menarik. Agar mata 

pelajaran matematika dapat digemari siswa, guru harus berupaya keras agar dapat 

menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru agar tidak timbul anggapan dari 

siswa bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang 

menakutkan. Salah satu bentuk upaya peningkatan hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika adalah dengan menggunakan model atau media  

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan.  

Salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam pelajaran matematika SD 

kelas III semester I yaitu harus menguasai Standar Kompetensi: (a) Melakukan 

operasi hitung bilangan sampai tiga angka (SK ke-1), yang kemudian lebih 

difokuskan pada Kompetensi Dasar: (b) 1.4 Melakukan operasi hitung campuran 

(BNSP, 2007). Dalam hal ini diharapkan siswa dapat mencapai indikator yang 

telah ditetapkan yaitu mampu melakukan operasi hitung campuran. 

Berdasarkan observasi awal tanggal 9 April 2012, selama ini pelaksanaan 

pembelajaran Matematika di SD Negeri Jedong 3 Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang terhadap pembelajaran matematika kelas III menunjukkan bahwa nilai 

evaluasi materi tentang opersai hitung campuran masih dibawah KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yaitu 65, maka perlu dilakukan perbaikan untuk 

memperoleh hasil yang ditentukan. Hal ini dikarenakan, tidak semua kemampuan 

siswa dapat memahami dengan baik konsep operasi hitung campuran. Mereka 

masih kesulitan untuk menentukan bilangan yang akan dioperasikan terlebih 

dahulu.  
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Hasil belajar matematika siswa kelas III semester 1 SDN Jedong 3 Wagir 

pada mata pelajaran matematika khususnya pada materi operasi hitung campuran. 

Tahun ajaran 2010/2011, persentase  jumlah siswa yang sudah tuntas hanya 

sebesar 61% dan jumlah siswa yang belum tuntas sebesar 39%, sedangkan 

menurut ketentuan sekolah kondisi idealnya 70% dari jumlah siswa yang memiliki 

ketuntasan belajar dengan KKM adalah 65, sedangkan pada tahun 2011/2012 

jumlah siswa yang tuntas sebesar 50% dan yang belum tuntas sebesar 50%.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas terhadap 

proses belajar mengajar matematika kelas III SDN Jedong 3 Wagir Malang 

diperoleh kondisi pembelajaran  sebagai berikut:  

1) Pada pelajaran matematika siswa cenderung pasif hanya duduk 

mendengarkan ceramah dari guru, menulis, dan mengerjakan apa yang 

guru perintahkan kepada siswa.  

2) Penggunaan media, metode dan model pembelajaran yang tidak efektif  

3) Kurangnya motivasi dalam pembelajaran sehingga siswa cepat merasa 

bosan dan lebih senang bermain sendiri dari pada belajar. 

4)  Hasil belajar matematika materi operasi hitung campuran masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM)  

Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya adalah 

penggunaan model pembelajaran kooperatif yang tidak pernah dilakukan 

sebelumnya.  

Menurut Slavin dalam Trianto (2009:56), pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-
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kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. 

Menurut Isjoni (2010:73), model pembelajaran kooperatif bermacam-

macam antara lain, (1) Model Student Team Achievement Division (STAD), (2) 

Model Team Games Tournament (TGT)), (3) Model Investigasi Kelompok 

(Group Investigation), (4) Model Jigsaw, (5) Model Group Resume, dan (6) 

Model Think Pair Share (TPS). 

Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan untuk siswa 

berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator kegiatan 

siswa. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok 

dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada 

orang lain untuk menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. 

Berdasarkan pernyatan di atas, maka peneliti menggunakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran think pair share. 

Pembelajaran ini merupakan jawaban atas permasalahan tentang rendahnya hasil 

pembelajaran dan diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair share. 

Model pembelajaran think pair share adalah salah satu cara untuk 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Pelaksanaan model think pair share 

dapat memberikan siswa lebih banyak untuk berpikir, untuk merespons dan saling 

membantu. Penggunaan model pembelajaran think pair share dipilih karena siswa 

dilatih untuk bekerja sama dengan teman, diberi tanggung jawab dan memberikan 
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kesempatan bagi siswa untuk menuangkan ide yang dimiliki dan berbagi (sharing) 

dengan temannya.  

Pemilihan model pembelajaran think pair share dikarenakan siswa tidak 

hanya melihat dan mendengarkan guru dalam menjelaskan materi, tetapi siswa 

diminta untuk bekerja sendiri, dilanjutkan dengan berpasangan, dan yang terakhir 

siswa diminta untuk berkelompok. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berupaya meningkatkan hasil 

belajar matematika dengan menerapkan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif. Penelitian ini berjudul Penggunaan Model Pembelajaran “Think 

Pair Share (TPS)” untuk Meningkatkan Hasil Belajar Operasi Hitung 

Campuran Matematika Siswa Kelas III SDN Jedong 3 Wagir Malang 

 

B. Fokus Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada 

upaya untuk mengatasi permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya hasil 

belajar siswa kelas III di SD Negeri Jedong 3 Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang, dalam mata pelajaran matematika materi operasi hitung campuran. 

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif kurang diterapkan 

dikelas ini. Sehingga peneliti akan menggunakan pembelajaran kooperatif model 

think pair share, karena model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah penerapan model pembelajaran think pair share (TPS) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa operasi hitung campuran kelas III SDN 

Jedong 3 Wagir Malang? 

2) Apakah penerapan model pembelajaran think pair share (TPS) operasi hitung 

campuran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Jedong 3 

Wagir Malang? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang 

akan dicapai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui penerapan model pembelajaran think pair share (TPS) dapat 

meningkatkan hasil belajar operasi hitung campuran kelas III SDN Jedong 3 

Wagir  

2) Mengetahui peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model 

pembelajaran think pair share (TPS) operasi hitung campuran kelas III SDN 

Jedong 3 Wagir  

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan 

masukkan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian tindakan 
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kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti, tentunya memiliki manfaat yang 

diperoleh setelah penelitian dilaksanakan. Manfaat penelitian dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan dan manfaat secara praktis. 

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam mengembangkan 

pembelajaran MATEMATIKA ditingkat Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat 

praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bahwa penerapan 

model pembelajaran think pair share dapat dijadikan alternatif model 

pembelajaran yang dapat  meningkatkan hasil belajar. 

 

 

F. BATASAN ISTILAH  

Berdasarkan uraian di atas, untuk menghindari berbagai macam penafsiran 

judul maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi, penjelasannya sebagai berikut. 

1) Pembelajaran Kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen Slavin (dalam 

Isjoni, 2009:15) 

2) Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasai 

suasana pola diskusi kelas Arends (dalam Trianto, 2009:132) 

3) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya Sudjana (dalam Jihad 2008:15). 

 


