
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi matematika masih menjadi sebuah permasalahan bagi banyak 

siswa, dikarenakan masih banyak siswa yang mengeluh bahwa matematika 

adalah pelajaran yang sulit sehingga mereka beranggapan bahwa pelajaran 

matematika adalah pelajaran yang membosankan. Dari situlah partisipasi 

siswa relatif masih rendah dan berdampak pada prestasi belajar matematika 

siswa.  

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, partisipasi dan prestasi 

belajar siswa di SMP Negeri 2 Kalibagor terutama di kelas VII E sampai saat 

ini masih tergolong rendah. Untuk masalah partisipasi siswa yang masih 

kurang, diperkuat berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan 

peneliti dikelas tersebut diperoleh rata-rata presentase sebesar 42,14%. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut, 

yaitu: 1) Dalam mengerjakan tugas masih banyak siswa yang kurang aktif 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. 2) Sebagian besar 

siswa tidak memiliki keberanian untuk bertanya apabila mereka mengalami 

kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan guru. 3) Jika didalam 

sebuah diskusi, apabila guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapat, siswa masih kurang berani untuk menyampaikan 

pendapat yang dimilikinya. 4) Jika ada teman yang memberikan pendapat di 
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depan kelas guru mempersilahkan siswa untuk menanggapi namun masih 

banyak siswa yang enggan memberikan menanggapi pendapat orang lain. 5) 

jika didalam diskusi masih ada beberapa siswa yang tidak dapat bekerjasama 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. 6)  Apabila guru 

memberikan tugas masih sebagian besar siswa yang tidak mengerjakan tugas 

hingga selesai. 

Untuk masalah hasil prestasi belajar matematika siswa ditunjukan nilai 

rata-rata pretest yang dilakukan oleh peneliti adalah 57,87 dengan batas 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 65. Jumlah siswa yang mencapai 

nilai ≥ 65 (KKM) sebanyak 10 siswa dari 31 siswa dengan presentase 

46,87% , berarti 21 orang atau 53,13% masih dibawah KKM. 

Menurut Ahmadi (2004), prestasi belajar yang dicapai seseorang 

merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari 

dalam diri (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) individu. 

Faktor ekstern yang sangat mempengaruhi prestasi belajar antara lain 

penggunaan pembelajaran yang kurang sesuai bagi siswa sehingga siswa 

kurang tertarik untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Prestasi 

belajar siswa yang rendah dalam belajar juga banyak diakibatkan oleh cara 

mengajar guru yang kurang tepat, hal ini dapat dilihat dari kegiatan belajar 

mengajar guru sering lebih mendominasi pembelajaran, kebanyakan siswa 

hanya sebagai penerima ilmu dan mendengarkan guru mengajar. Dari uraian 

diatas bahwa  penggunaan pembelajaran yang kurang tepat, sehingga 
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partisipasi siswa kelas VII E dalam pembelajaran tergolong rendah, sehingga 

berdampak pada hasil prestasi belajar siswa. 

Sesuai paradigma pembelajaran di era sekarang siswa dituntut jauh 

lebih aktif dari pada guru.  Dalam penelitian ini peneliti tertarik menggunakan 

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

salah satu model pembelajaran kooperatif yang terdiri 3 tahapan yaitu 

thinking, pairing, sharing. Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber 

pembelajaran, tetapi justru siswa dituntut untuk dapat menemukan dan 

memahami konsep-konsep baru.  

Sedangkan Trianto (2010) menyatakan, bahwa strategi TPS (Think-

Pair-Share) atau berfikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa, diperkuat dengan pendapat Lie (2008), yang menyebutkan bahwa 

kelebihan dari TPS (Think-Pair-Share) ini adalah a) Dapat meningkatkan 

partisipasi siswa, b) Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-

masing anggota kelompok, c) Interaksi lebih mudah dan d) Lebih mudah dan 

cepat membentuknya. Dalam model pembelajaran ini siswa dituntut menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran yaitu siswa berpikir sendiri mengenai 

permasalahan yang dihadapi, tahap selanjutnya siswa berdiskusi dengan 

pasangan dan dilanjutkan berbagi yaitu siswa berbagi jawaban kepada seluruh 

kelas dan siswa lain menanggapi. Sesuai dengan keunggulan model 

pembelajaran ini meningkatkan partisipasi siswa, maka diharapkan pula 
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dengan diterapkannya model pembelajaran ini partisipasi siswa dapat 

meningkat. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kolaborasi 

penelitian antara guru dengan peneliti untuk meningkatkan partisipasi dan 

prestasi belajar matematika siswa kelas VII E SMP Negeri 2 Sokaraja dengan 

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

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah-masalah yang muncul dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:  

1. Apakah melalui model pembelajaran kooperatif TPS (Think-Pair-Share)  

dapat meningkatkan partisipasi siswa kelas VIIE SMP N 2 Kalibagor pada 

pelajaran matematika? 

2. Apakah melalui model pembelajaran kooperatif TPS (Think-Pair-Share)   

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIIE SMP N 

2 Kalibagor? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka peneliti memiliki 2 

tujuan penelitian, yaitu: 

1. Meningkatkan partisipasi siswa VIIE SMP Negeri 2 Kalibagor pada mata 

pelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

(Think-Pair- Share). 
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2. Meningkatkan prestasi belajar matematika kelas VIIE SMP Negeri 2 

kalibagor melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair -

Share). 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa: 

a.  Partisipasi dan prestasi belajar matematika siswa meningkat. 

b. Mendapatkan pengalaman baru dengan diterapkannya model 

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

2.  Bagi guru 

a. Memberdayakan guru dalam rangka meningkatkan partisipasi dan 

prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika. 

b. Mensosialisasikan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yaitu 

Think-Pair-Share agar dapat dikembangkan oleh para guru. 

3.  Bagi pihak sekolah 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan masukan yang 

baik bagi sekolah dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran. 
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