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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelajaran Matematika dipandang sebagai bagian ilmu-ilmu dasar yang

berkembang pesat baik isi-isi maupun aplikasinya serta dapat menumbuhkan

kemampuan siswa untuk berfikir kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemampuan

bekerja sama yang efektif. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan selama

ini keterampilan operasi perkalian dan hasil belajar matematika siswa belum

menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik

matematika itu sendiri yakni konsep-konsep umumnya bersifat abstrak terutama

pada konsep perkalian (Ulfah, 2011:1).

Konsep perkalian merupakan lanjutan dari konsep operasi penjumlahan.

Perkalian merupakan penjumlahan berulang (Mustoha, 2008:123). Konsep

perkalian ini dapat dikuasai siswa apabila telah menguasai konsep penjumlahan

terlebih dahulu. Siswa yang kesulitan mengalikan akan cenderung menebak-nebak

jawaban atau kurang hafal pada angka-angka perkalian sehingga keterampilan

operasi perkalian yang dimiliki siswa rendah.

Kenyataannya dalam pengoperasian bilangan perkalian, siswa kelas IV A

di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang memiliki keterampilan operasi perkalian

yang rendah. Hal ini disebabkan karena siswa sulit menghafal perkalian dasar

serta banyak siswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan permasalahan dalam

perkalian dengan teknik bersusun. Selain itu, pada saat guru memberikan soal
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perkalian masih banyak siswa yang mengerjakannya dengan cara menjabarkan

satu persatu angka perkalian yang terdapat pada soal.

Proses pembelajaran Matematika di kelas, guru kurang memperhatikan

keterampilan hafalan pengoperasian angka-angka perkalian yang dimiliki siswa.

Guru beranggapan bahwa semua siswa mempunyai keterampilan pengoperasian

angka-angka perkalian yang sama dalam mengerjakan soal-soal perkalian dengan

teknik bersusun.

Kegiatan belajar yang dilakukan di dalam kelas seringkali tidak

menyenangkan dan membuat siswa bosan dalam menerima materi pelajaran yang

disampaikan oleh guru. Selain itu, siswa dituntut untuk dapat melakukan

pembelajaran secara maksimal. Sementara tingkat keterampilan pengoperasian

angka-angka perkalian yang dimiliki siswa untuk mendukung proses

pembelajaran tersebut sangat rendah. Penanaman konsep perkalian kepada siswa,

namun itu hanya sebuah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan di kelas,

sehingga siswa  merasa bosan dan mudah lupa. Guru perlu menerapkan suatu

model tertentu dalam pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa secara

keseluruhan, memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya

secara maksimal sekaligus mengembangkan aspek kognitif, afektif dan motorik.

Salah satu model pembelajaran yang kini mendapat banyak respon adalah

model pembelajaran kooperatiff yang dapat membuat siswa untuk berinteraksi

satu dengan yang lainnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share (TPS). Rusman (2011:202) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif

adalah bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat
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sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Salah satu

tipe model pembelajaran kooperatif adalah Think Pair Share (TPS). Tipe TPS

mempunyai kelebihan karena pembelajaran disusun dalam bentuk individu dan

kelompok. Para siswa dapat menggunakan waktu lebih banyak untuk mengerjakan

tugasnya dan untuk mendengarkan satu dengan yang lain ketika mereka terlibat

dalam kegiatan TPS. Pembelajaran kooperatif tipe TPS, lebih banyak siswa yang

mengangkat tangan mereka untuk menjawab setelah berlatih dalam pasangannya,

dan guru juga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir ketika

menggunakan TPS.

Selain model pembelajaran kooperatif tipe TPS yang dapat

mengoptimalisasikan partisipasi siswa, media pembelajaran pun sangat diperlukan

untuk menunjang kegiatan proses belajar agar berjalan dengan baik. Media

pembelajaran adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan

pembelajaran (Arsyad, 2010:4). Media pembelajaran yang digunakan dalam

menyajikan suatu materi pelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan dan

kondisi karakteristik siswa di dalam kelas. Salah satu cara penyajian materi

pelajaran diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pengoperasian angka-

angka perkalian siswa adalah dengan menggunakan media pembelajaran kartu

domino dalam perkalian. Kartu domino di sini bukanlah suatu kartu yang

digunakan oleh orang untuk berjudi, melainkan suatu media untuk pembelajaran

yang bentuknya dibuat seperti kartu domino untuk menarik minat siswa dalam

belajar matematika. Selain itu kartu domino juga digunakan untuk menghafal

fakta dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian serta digunakan

untuk menghafal bangun-bangun geometri (Darhim, dalam Khomsatun 2010).
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Kelebihan kartu domino adalah: (1) siswa dengan mudah memahami

konsep perkalian sehingga dapat meningkatkan keterampilan hafalan

pengoperasian angka-angka perkalian siswa. (2) dengan media kartu domino

perkalian membuat siswa merasa senang, aktif dan kreatif dalam mengerjakan

soal matematika khususnya pada materi perkalian dalam proses belajar mengajar

di dalam kelas. Menggunakan media kartu domino dalam perkalian, siswa tidak

lagi merasa bosan, diam, dan pasif dalam mendengar dan menerima materi

pelajaran dari guru. Sehingga keterampilan operasi perkalian yang dimiliki siswa

dapat meningkat dengan baik.

Keterampilan operasi perkalian adalah kemampuan yang dimiliki siswa

setelah pembelajaran kartu domino dalam perkalian (skripsi Sakdullah: 2010).

Keterampilan operasi perkalian yang dimaksudkan agar siswa mampu menghafal

dan menjalankan prosedur operasi perkalian dalam matematika secara tepat dan

benar.

Dalam meningkatkan keterampilan operasi perkalian, peneliti menerapkan

media kartu domino dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Media kartu

domino perkalian ini diterapkan pada saat tahap Think, Pair dan Share pada

model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Karena pada tahap Think Pair Share,

terjadi lebih banyak diskusi sehingga dapat lebih mengoptimalkan dan

meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kelompok dengan menggunakan

media kartu domino perkalian. Sehingga diharapkan keterampilan operasi

perkalian siswa dapat meningkat baik dengan menggunakan media kartu domino

perkalian melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS.
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Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru Matematika kelas IV A di

SD Muhammadiyah 08 Dau Malang diperoleh permasalahan sebagai berikut:

(1) siswa bermain sendiri pada saat guru menjelaskan materi pelajaran karena

guru sering menggunakan model pembelajaran langsung yang dikombinasikan

dengan beberapa metode yaitu ceramah, diskusi, dan penugasan. Sehingga siswa

masih mengalami kesulitan belajar khususnya pada mata pelajaran matematika.

(2) guru kesulitan untuk menentukan media pembelajaran yang sesuai, sehingga

siswa kurang terampil dalam operasi perkalian oleh karena itu peneliti

memberikan solusi dengan menggunakan media kartu domino dalam

pembelajaran perkalian. (3) pelajaran matematika sering dianggap sulit dan

menakutkan oleh siswa. Akibatnya keterampilan operasi perkalian yang dimiliki

siswa rendah. (4) siswa kesulitan menghafal angka-angka perkalian karena

mereka malas apabila diperintah untuk menghafalkan perkalian. (5) masih

terdapat banyak siswa yang kesulitan mengerjakan soal perkalian dengan teknik

bersusun. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemahaman konsep dasar

perkalian pada siswa. Sehingga menyebabkan keterampilan operasi hitung yang

dimiliki siswa rendah.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti akan menerapkan suatu

media pembelajaran menggunakan kartu domino yang sudah dimodifikasi dengan

menggunakan angka-angka perkalian dengan berbagai warna yang menarik agar

siswa dapat paham tentang konsep perkalian dan model pembelajaran kooperatif

tipe TPS untuk meningkatkan keterampilan operasi perkalian siswa. Berdasarkan

latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memilih judul:

“Peningkatan Keterampilan Operasi perkalian Melalui Model Pembelajaran
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Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan Media Kartu Domino Pada Siswa Kelas

IV A SD Muhammadiyah 08 Dau Malang”.

B. Identifikasi/Fokus Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya untuk mengatasi faktor internal

yang berasal dari dalam diri siswa, seperti: aspek fisiologis, dan aspek psikologis

yang diduga menjadi penyebab rendahnya keterampilan operasi perkalian pada

proses pembelajaran siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 08 Dau Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dihadapi

peneliti ini adalah :

1. Bagaimana proses penerapan model pembelajaran kooperatif melalui tipe

Think Pair Share (TPS) dengan menggunakan media kartu domino dalam

meningkatkan keterampilan operasi perkalian siswa kelas IV A di SD

Muhammadiyah 08 Dau malang?

2. Bagaimana hasil penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share dengan menggunakan media kartu domino dalam meningkatkan

keterampilan operasi perkalian siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 08 Dau?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai

adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif melalui tipe Think

Pair Share (TPS) dengan menggunakan media kartu domino dalam

meningkatkan keterampilan operasi perkalian siswa kelas IV A di SD

Muhammadiyah 08 Dau malang

2. Mendeskripsikan hasil penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share dengan menggunakan media kartu domino dalam meningkatkan

keterampilan operasi perkalian siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 08 Dau

E. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dari

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi guru SD

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif model

pembelajaran matematika terutama dalam pembahasan materi Perkalian

Bilangan.

b. Sebagai bahan referensi tentang model pembelajaran yang efektif untuk

meningkatkan aktifitas belajar kooperatif dan peningkatan keterampilan

operasi perkalian siswa terhadap pelajaran matematika.
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c. Dapat memberikan contoh dalam mengembangkan pembelajaran

Matematika yang menyenangkan bagi siswa, melalui media kartu domino

dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam perkalian.

2. Bagi peneliti

a. Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti khususnya

yang terkait dengan penelitian yang menggunakan media kartu domino

dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS.

b. Sebagai rujukan informasi kepada masyarakat umum bahwa melalui

media kartu domino perkalian dan model pembelajaran kooperatif tipe

TPS dapat meningkatkan keterampilan operasi perkalian.

3. Bagi sekolah

a. Sebagai rujukan informasi kepada guru untuk meningkatkan keterampilan

operasi hitung siswa dengan menggunakan media kartu domino dan model

pembelajaran tipe TPS pada pelajaran matematika tentang perkalian di

kelas IV A.

b. Sebagai bahan mengajar dalam proses pembelajaran matematika tentang

perkalian dan membantu pengajar (guru) dalam menyusun, menerapkan

rancangan pembelajaran.

F. Batasan Istilah

1. Peningkatan Keterampilan Operasi perkalian adalah kemampuan yang dimiliki

siswa setelah pembelajaran kartu domino dalam perkalian (skripsi Sakdullah,

2010:7).
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2. Kartu domino merupakan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan

untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran matematika. Selain itu kartu

domino juga digunakan untuk menghafal fakta dasar penjumlahan,

pengurangan, perkalian dan pembagian serta digunakan untuk menghafal

bangun-bangun geometri (Darhim, dalam skripsi Khomsatun 2010).

3. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang),

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di

kelas atau yang lain (Joyce & Weil, dalam Rusman 2011:133).

4. Pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran dengan cara siswa

belajar dan bekerja dalam kelompok – kelompok kecil secara kolaboratif yang

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok

yang bersifat heterogen (Rusman, 2011:202)

5. Tipe Pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan jenis pembelajaran

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi bentuk interaksi siswa. TPS

menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil (2-6

anggota). Tipe pembelajaran TPS adalah salah satu model pembelajaran

kooperatif dengan pendekatan struktural. TPS memberikan kepada para siswa

waktu untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain (Rudy,

2011).

6. Peserta Didik adalah individu yang berada dalam proses perkembangan.

Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat progresif yaitu menuju ke

tahap yang lebih tinggi, lebih besar, lebih baik dari seluruh aspek kepribadian

(Sukmadinata, 2011:128).


