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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha 

dan dana yang cukup besar. Hal ini diketahui oleh sebagian besar kalangan 

masyarakat, bahkan oleh suatu negara. Demikian halnya dengan negara 

Indonesia. Indonesia menaruh harapan besar terhadap pendidikan, karena 

dengan pendidikanlah akan dibentuk generasi penerus yang handal, penuh 

vitalitas, dan mampu bersaing dengan negara lain. 

Proses pembentukan generasi yang handal, penuh vitalitas dan mampu 

bersaing dengan negara lain bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. 

Bukan hanya sekolah yang bertangung jawab, tetapi juga seluruh elemen 

masyarakat, termasuk pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana 

pendidikan. 

Selain kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, ada faktor lain 

yang mempengaruhi proses pendidikan. Faktor tersebut adalah faktor dari 

dalam diri siswa, salah satu diantaranya adalah faktor yang berkaitan dengan 

minat belajar siswa. Adanya minat belajar yang tinggi dalam diri siswa 

merupakan syarat agar siswa terdorong oleh keinginannya sendiri untuk 

mengatasi berbagai kesulitan dalam belajarnya dan lebih lanjut siswa akan 

sanggup untuk belajar sendiri.  
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Dari hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran Matematika 

kelas VII B SMP N 1 Sokaraja diperoleh informasi bahwa siswa belum 

belajar dengan baik, selama proses pembelajaran berlangsung terlihat 

kurangnya kesiapan siswa dalam belajar matematika, sulitnya siswa untuk 

memusatkan perhatian, siswa belum mengerjakan soal dengan baik, 

sedangkan dari hasil pengamatan peneliti di kelas terlihat bahwa guru telah 

mengajar dengan menggunakan seperti metode ceramah, pemberian tugas dan 

tanya jawab. Guru juga sudah memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya jika siswa belum paham. Namun masih ada sebagian siswa bermain 

atau ngobrol dengan temannya saat guru menyampaikan materi, beberapa asik 

bermain sendiri , kurangnya konsentrasi siswa saat pelajaran berlangsung, dan 

saat guru memberikan pertanyaan, hanya beberapa siswa saja yang mau 

menjawab. 

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswa kelas tersebut, 

menunjukan bahwa kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa pelajaran 

matematika adalah pelajaran yang tidak disukai. Hal ini disebabkan karena 

sulitnya siswa untuk memusatkan perhatian dalam belajar matematika, 

sulitnya siswa untuk menerima atau menyerap pelajaran. Dari uraian di atas, 

dapat disimpulkan ada masalah di dalam kelas matematika, yaitu masih 

rendahnya minat belajar siswa terhadap matematika. Sebagai langkah awal 

peneliti mengambil data awal dengan membagikan angket, dan hasilnya 

hanya 53,47% siswa yang berminat 
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Beberapa permasalahan tersebut di atas sedikit banyak berpengaruh 

pada pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar siswa. Ini ditunjukan oleh 

rata-rata nilai Ujian Akhir Semester 1 hanya mencapai 64,72 berarti masih di 

bawah batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 71. Bila 

dibandingkan dengan kelas yang lain, rata-rata nilai kelas VII B yang paling 

rendah. Ini memperjelas bahwa minat dan prestasi belajar siswa merupakan 

permasalahan yang harus dituntaskan. Beberapa hal yang tersirat dalam 

proses pembelajaran, mungkin menjadi penyebab munculnya permasalahan 

tersebut di atas. Hal yang tersirat itu antara lain, matematika masih menjadi 

momok yang menakutkan bagi siswa, faktor internal siswa (kesadaran belajar, 

tingkat kecerdasan, lingkungan tempat tinggal), serta model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru kadang kurang menarik perhatian siswa. Guru 

harus jeli dalam menentukan model pembelajaran yang akan dipakai dalam 

kegiatan pembelajaran. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah Pembelajaraan Kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share). 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) adalah 

pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sendiri serta 

bekerjasama dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini siswa diberi 

kesempatan dan waktu lebih banyak untuk memahami sendiri masalah yang 

dihadapi (think), kemudian siswa saling berdiskusi menyatukan pendapat 

secara berpasangan (pair) dan kemudian siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya (share). 
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Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) dengan melakukan 

penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan judul 

“PENINGKATAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR 

AND SHARE ( TPS ) SISWA KELAS VII B SMP N 1 SOKARAJA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) dapat 

meningkatkan minat belajar pada materi segitiga siswa kelas VII B SMP 

N 1 Sokaraja tahun ajaran 2011/2012? 

2. Apakah Pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa pada materi segitiga 

siswa kelas VII B SMP N 1 Sokaraja tahun ajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai 

acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan 

dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah 

pemecahan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk meningkatkan minat belajar pada materi segitiga siswa kelas VII B 

SMP N 1 Sokaraja tahun ajaran 2011/2012 melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada materi segitiga 

siswa kelas VII B SMP N 1 Sokaraja tahun ajaran 2011/2012 melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Sekolah 

Menumbuhkan sikap terbuka terhadap pembaruan yang 

bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan 

2) Bagi Guru 

Selaku pendidik sebagai strategi pembelajaran bervariasi yang 

dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas serta 

guru membantu menciptakan kegiatan belajar yang menarik. 

3) Bagi Siswa 

Dapat memberi siswa suasana belajar mengajar di kelas yang baru 

dengan pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share). 

4) Bagi peneliti 

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam 

membekali diri sebagai calon guru maematika yang memperoleh 

pengalaman penelitian secara ilmiah agar kelak dapat dijadikan modal 

sebagai guru dalam mengajar. 

Peningkatan Minat dan Prestasi..., Rosita Fatmawati, FKIP UMP 2012




