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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan sains dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini tidak lepas 

dari peranan matematika. Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari 

oleh semua siswa dari SD hingga SMA dan bahkan juga di Perguruan Tinggi. Ada 

banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika. Menurut Cornelius 

(dalam Abdurrahman 2010 : 253) mengemukakan : 

”Lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan 
(1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan 
masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan 
dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan 
kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap 
perkembangan budaya.” 

Sedangkan Paling (dalam Abdurrahman 2010 : 252) mengemukakan 

bahwa : 

”Matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap 
masalah yang dihadapi manusia, suatu cara menggunakan informasi, 
menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, mennggunakan 
pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah 
memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam dalam melihat dan 
mengunakan hubungan-hubungan.” 

Matematika disadari sangat penting peranannya. Namun tingginya 

tuntutan untuk menguasai matematika tidak berbanding lurus dengan hasil belajar 

matematika siswa. Kenyataan yang ada menunjukkan hasil belajar siswa pada 

bidang studi matematika kurang menggembirakan. Pemerintah, khususnya 

Departemen Pendidikan Nasional telah berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan salah satunya pendidikan matematika, baik melalui peningkatan 

kualitas guru matematika melalui penataran-penataran, maupun peningkatan 

prestasi belajar siswa melalui peningkatan standar minimal nilai Ujian Nasional 

untuk kelulusan pada mata pelajaran matematika. Namun ternyata prestasi belajar 

matematika siswa masih jauh dari harapan. Dari hasil TIMMS 2007 
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http://litbang.kemdikbud.go.id/), skor siswa-siswa SMP kelas VIII di bidang 

matematika berada di bawah rata-rata internasional (urutan ke-36 dari 49 negara 

peserta). Posisi itu jauh di bawah Malaysia yang berada di urutan ke- 20 atau 

bahkan Singapura yang berjaya di urutan ke-3. Selain itu menurut catatan UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/statistics/), pada tahun 2011 HDI (Human Development 

Index) Indonesia menempati peringkat 124, bandingkan dengan Singapura ke-26, 

Brunei ke-33, Malaysia ke-61, Srilangka ke-97, Thailand ke-103.  

Kenyataan yang kurang memuaskan di atas, salah satunya disebabkan 

karena kemampuan pemecahan matematika siswa masih rendah. Kemampuan 

memecahkan masalah perlu menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran 

matematika, karena dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara 

mandiri akan memberikan suatu pengalaman konkret sehingga dengan 

pengalaman tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

serupa. Dalam hal kemampuan pemecahan masalah Bruner (dalam Trianto, 2010 : 

91) mengatakan bahwa berusaha : 

“Sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang      
menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna”.  
 
Selanjutnya Arends (dalam Trianto, 2011 : 90) mengatakan bahwa : 
 
“Dalam mengajar guru menuntut siswa untuk belajar dan jarang 
memberikan pelajaran tentang bagaimana siswa untuk belajar, guru juga 
menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah, tapi jarang mengajarkan 
bagaimana siswa seharusnya menyelesaikan masalah”.  
 
Pembelajaran dilakukan secara mekanistik dengan penekanan pada latihan 

mengerjakan soal atau drill dengan mengulang prosedur, menggunakan rumus 

atau algoritma tertentu. Bila siswa diberikan soal yang berbeda dengan soal 

latihan, mereka kebingungan karena tidak tahu harus mulai dari mana mereka 

bekerja. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hasil pembelajaran 

matematika dalam aspek pemecahan masalah matematika masih rendah. Trianto 

(2011 : 5) mengemukakan bahwa  di lain pihak secara empiris berdasarkan 

analisis penelitian terhadap rendahnya hasil belajar peserta didik yang disebabkan 

http://litbang.kemdikbud.go.id/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
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dominannya proses pembelajaran konvensional. Pola pengajaran terlalu banyak 

didominasi oleh guru, khususnya dalam transformasi pengetahuan kepada anak 

didik. Siswa diposisikan sebagai obyek, siswa dianggap tidak tahu atau belum 

tahu apa-apa. 

 Selain itu hambatan maupun kekurangan yang sering didapatkan 

diantaranya kurang tepatnya guru dalam memilih model pembelajaran dalam 

menyampaikan materi, dimana dalam proses pembelajaran masih sering ditemui 

adanya kecendrungan meminimalkan keterlibatan siswa dan guru sering 

menggunakan model pembelajaran yang sama dan tidak bervariasi. Dominasi 

guru dalam dalam proses pembelajaran menyebabkan kecendrungan siswa lebih 

bersifat pasif sehingga mereka lebih banyak menunggu sajian guru dari pada 

mencari dan menemukan pengetahuannya baik melalui lisan atau tulisan serta 

keinginannya untuk lebih mendalami matematika terbuang jauh sehingga nantinya 

hasil belajar matematika siswa rendah. Disamping itu penggunaan buku ajar 

matematika belum tertata dengan baik, cenderung hanya memperhatikan struktur 

perkembangan kognitif anak. Masih banyak ditemukan buku matematika yang 

belum didesain semenarik mungkin dengan menggunakan fitur – fitur yang 

menarik dan berwarna serta belum ditemukan berbagai contoh melalui gambar, 

poster atau karikatur yang beraneka ragam. Untuk itu guru harus dapat 

menjelaskan dan memberikan contoh konkrit bukan abstrak kepada siswa.  

  Berdasarkan hasil observasi awal ( 7 Februari 2015 ) kepada siswa SMP 

swasta PAB 10 Medan Estate dikelas VII, peneliti melihat bahwa metode 

pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat satu arah, dimana keterlibatan 

siswa masih kurang dalam pembelajaran. Guru lebih mendominasi daripada  

siswa  dalam proses pembelajaran dan mengakibatkan siswa hanya bersifat pasif 

atau dengan kata lain proses belajar mengajar disekolah masih bersifat teacher 

centered. Melalui tes ketika observasi tentang bangun ruang sisi datar. Dari 22 

siswa yang mengikuti tes, diperoleh diperoleh 0 orang siswa (0%) dengan tingkat 

kemampuan sangat tinggi, 0 orang siswa (0%) dengan tingkat kemampuan tinggi, 

6 orang siswa (27,27%) dengan tingkat kemampuan sedang, 4 orang siswa 

(18,18%) dengan tingkat kemampuan rendah, dan 12 orang siswa (54,54%) 
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dengan tingkat kemampuan sangat rendah. Rata-rata skor kemampuan siswa 

merencanakan pemecahan masalah pada tes awal adalah 23,90 dengan persentase 

49,81%. Dalam setiap langkah kegiatan pemecahan masalah siswa dikategorikan 

dalam kemampuan yang sangat rendah. Rendahnya hasil blajar siswa dalam 

mempelajari matematika disebabkan selama ini pembelajaran matematika 

terkesan kurang menyentuh kepada substansi pemecahan masalah. Kebanyakan 

siswa cenderung menghapal konsep – konsep matematika yang diajarkan oleh 

guru atau tertulis dalam buku. Siswa menjadi malas dan tidak mau memikirkan 

cara untuk memecahkan masalah. 

  Seperti yang diungkapkan Lilis Widianti (http://newspaper.pikiran-

rakyat.com) bahwa : 

   “selama ini pembelajaran matematika terkesan kurang menyentuh 
kepada substansi pemecahan masalah. Kebanyakan guru mengajarkan prosedur 
atau langkah – langkah pengerjaan soal. Bahkan siswa cenderung menghapal 
konsep – konsep matematika dan sering dengan mengulang – ngulang menyebut 
definisi yang diberikan guru atau yang tertulis dalam buku yang dipelajari tanpa 
memahami maksudnya. Kecendrungan ini tentu saja dapat mengabaikan 
kebermaknaan dari konsep matematika yang dipelajari siswa sehingga 
kemampuan dalam memecahkan masalah sangat kurang.” 

 Dari data tersebut terlihat jelas bahwa masih banyak siswa yang memiliki 

kesulitan dalam memecahkan masalah matematika.Sebagai contoh, Atap sebuah 

rumah akan dipasang genteng dengan berbentuk jajargenjang berukuran alas 20cm 

dan tingginya 30 cm. jika luas atap 6m2 . berapa banyak genteng yang dibutuhkan 

untuk menutupi seluruh atap rumah tersebut? 

 

 

 

 

 

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/
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Hasil kerja siswa dapat dilihat dari contoh siswa dalam menjawab soal cerita 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Hasil Kerja Siswa 

 Dari soal di atas siswa diharapkan menuliskan terlebih dahulu langkah-

langkahnya sebelum menyelesaikan permasalahan. Oleh sebab itu diperlukan 

upaya untuk pemecahan masalah tersebut. Selain itu dari hasil angket yang 

diberikan kepada siswa, banyak siswa yang mengatakan bahwa penting untuk 

belajar matematika namun tidak banyak yang menyukai matematika karena 

berbagai alasan. Diantaranya adalah matematika merupakan pelajaran yang sulit, 

membosankan, dan hanya menghafal rumus dan guru jarang menerapkan model – 

model pembelajaran yang mampu meningkatkan semangat siswa untuk belajar. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hamalik ( 2010 : 170) : 

 “Kegiatan mandiri dianggap tidak ada maknanya, karena guru adalah 
orang yang serba tahu dan menentukan segala hal yang dianggap penting 
bagi siswa. Sistem penuangan lebih mudah pelaksanaanya bagi guru dan 
tidak ada masalah atau kesulitan, guru cukup mempelajari materi dari 
buku. Lalu disampaikan pada siswa. Di sisi lain, siswa hanya bertugas 
menerima dan menelan, mereka diam dan bersikap pasif atau tidak aktif.” 
 

Sedangkan Sanjaya ( 2010 : 130) mengatakan bahwa : 

 “Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah 
berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang 
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diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong 
aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktifitas fisik, 
akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas 
mental.” 
 

 Dalam hal ini, sebaiknya guru harus membuat sesuatu trik dimana 

matematika itu dapat dikemas menjadi pelajaran yang menarik dan mudah 

dimengerti. Yang dengan sendirinya membangkitkan semangat para siswa untuk 

belajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk 

melibatkan keaktifan siswa adalah model pembelajaran kooperatif. Menurut 

johsnon dan johnson (dalam Abdurrahman, 2010 : 124) menyatakan bahwa: 

 “Hasil- hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi kooperatif memiliki 
berbagai pengaruh positif terhadap perkembangan anak. Berbagai 
pengaruh positif tersebut antara lain: 
1. Meningkatkan prestasi belajar 
2. Meningkatkan retensi 
3. Lebih dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi 
4. Lebih dapat mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik 
5. Lebih sesuai untuk meningkatkan hubungan manusia yang heterogen 
6. Meningkatkan sifat anak yang positif terhadap sekolah 
7. Meningkatkan sifat anak yang positif terhadap guru 
8. Meningkatkan harga diri anak 
9. Meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif 
10. Meningkatkan keterampilan hidup bergotong – royong  

 
 Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Zakaria (dalam Isjoni, 2010 : 21) bahwa, “pembelajaran 

kooperatif dirancang bagi tujuan melibatkan pelajar secara aktif dalam 

pembelajaran menerusi perbincangan dengan rekan – rekan dalam kelompok 

kecil.” 

 Selanjutnya, Isjoni (2010 : 23) mengatakan bahwa: 

 “Pembelajaran Kooperatif adalah model pembelajaran yang saat ini 
banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang 
berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 
permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa.” 
 

 Dari masalah yang telah dikemukakan di atas, guru hendaknya perlu 

melakukan perbaikan proses pengajaran untuk meningkatkan kemampuan 
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pemecahan masalah siswa. Proses belajar mengajar matematika yang baik adalah 

guru harus mampu menciptakan suasana yang membuat murid antusias terhadap 

materi pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga mereka mampu 

mengikuti dan memahaminya. Salah satunya dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-share (TPS).  

Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif 

dan yang dapat mendorong siswa belajar melakukan pemecahan masalah 

matematika adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-share (TPS). 

Dengan model pembelajaran Think-Pair-share (TPS), maka diharapkan dapat 

mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari matematika dan siswa dapat 

menemukan sendiri penyelesaian masalah dari soal – soal penyelesaian masalah di 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa termotivasi untuk belajar 

matematika dan mampu mengembangkan ide atau gagasan mereka dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. 

 Menurut Arends (dalam Trianto 2011 : 81) “Think-Pair-share merupakan 

suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas.” 

Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan 

untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosedur yang digunakan 

dalam Think-Pair-share dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk 

merespons dan saling membantu. 

 Model ini merupakan bentuk kerjasama baik antara sesama siswa maupun 

antara siswa dengan guru. Sehingga sering dilakukan pengelompokan baik dalam 

kelompok kecil yang berpasangan. Dengan kerjasama tersebut siswa akan 

termotivasi terlihat dalam menyelesaikan tugas- tugas dan dapat mengembangkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berfikir siswa. 

 Dengan terbentuknya diskusi dalam kelompok belajar dapat 

mempermudah siswa dalam mempelajarai konsep – konsep matematika, siswa 

dapat memecahkan masalah yang sulit lewat serangkaian diskusi dalam 

kelompok. Siswa akan untuk bisa bekerja, mengembangkan diri dan bertanggung 

jawab secara individu maupun kelompok. Persaingan yang positif akan terjadi di 

kelas dalam rangka pencapaian prestasi belajar yang optimal. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka  penulis 

termotivasi untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-share untuk meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika di Kelas VII SMP Swasta 

PAB 10 Medan Estate .” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas 

diperoleh beberapa identifikasi masalah maka dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP 

SWASTA PAB 10 Medan Estate masih rendah. 

2. Penggunaan model pembelajaran yang kurang efektif dan kurang 

bervariasi. 

3. Siswa kurang dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika secara lisan atau tulisan.  

4. Pola pengajaran terlalu banyak di dominasi oleh guru 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan identifikasi 

masalah, agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibuat batasan terhadap 

masalah yang ingin dicari penyelesaiannya. Adapun batasan masalah yang dikaji 

dalam rencana penelitian ini dibatasi pada rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada materi bidang datar segi empat dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share  

(TPS). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

yang dikemukakan maka rumusan maslahnya adalah : ”Apakah model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 



9 
 

 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi bidang datar segi 

empat?” 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah : ”Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share  

(TPS) pada materi bidang datar segi empat dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa” 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

1. Bagi siswa diharapkan dapat menumbuhkembangkan kemampuan 

pemecahan   masalah dan memberikan kesempatan untuk belajar secara 

mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. 

2. Bagi guru dapat menjadi gambaran tentang bagaimana menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dalam kaitannya 

dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika. Dan 

guru dapat mengelola bagaimana cara mengajar matematika serta sebagai 

bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

3. Bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan 

menyetujui pembelajaran dengan menggunakan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share  (TPS). 

4. Bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan 

pembelajaran dengan menggunakan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Think-Pair-Share  (TPS) dalam menjalankan tugas sebagai 

pengajar kelak dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

yang lebih baik. 

 


