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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika menurut sebagian besar orang dan khususnya pada siswa masih 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan sehingga mereka malas 

untuk belajar. Hal ini yang perlu menjadi perhatian guru untuk dapat membuat siswa 

lebih tertarik pada pelajaran matematika, karena matematika merupakan ilmu dasar yang 

banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Percaya diri anak dalam belajar merupakan salah satu persoalan penting dan 

mendasar yang harus dipahami, didasari dan dikembangkan oleh setiap guru didalam 

proses pembelajaran. Dimana percaya diri siswa dalam proses pembelajaran itu ditandai 

oleh adanya keterlibatan siswa secara optimal, sehingga proses pembelajaran tersebut 

tidak berpusat pada guru semata, tetapi siswa turut serta dalam proses pembelajaran. 

Percaya diri merupakan faktor internal yang sangat mendukung siswa untuk mencapai 

tujuan. Percaya diri merupakan aspek psikologis yang berpengaruh dalam proses belajar 

siswa. 

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan guru matematika kelas VII E SMP 

Negeri 5 Purwokerto menunjukkan bahwa: 1) Ketika siswa diberi pertanyaan, siswa 

tersebut minta jawaban dari siswa lain, ada 39% siswa yang menghargai usahanya 

sendiri. 2) ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan secara 

mandiri, 72% siswa masih tergantung dengan orang lain. 3) Ketika siswa menghadapi 

soal yang dianggap sulit, ada 18% siswa yang tidak mudah putus asa dalam belajar 

matematika. 4) Ketika berdiskusi siswa tidak bertukar pendapat dalam kelompoknya, ada 
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42% siswa yang berani berpendapat saat pengerjaan tugas kelompoknya. 5) Ketika siswa 

mengerjakan soal secara kelompok, siswa terkadang mengerjakan sendiri tidak bekerja 

sama dan tidak saling berkomunikasi untuk dapat membantu teman yang lain, ada 62% 

siswa yang sulit berkomunikasi dan membantu orang lain. 6) Ketika siswa mengerjakan 

pekerjaan kelompoknya, ada 32% siswa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan 

kelompoknya. 7) Ada 19% siswa yang memiliki cita-cita untuk meraih prestasi.  

Untuk memperkuat data rendahnya kepercayaan diri siswa, peneliti juga menyebar 

angket angket. Dari pengisian angket oleh siswa diperoleh hasil sebagai berikat:  

Indikator 
Rata-rata 

Skor 
Kriteria 

1. Menghargai diri dan usahanya sendiri 2,7 Cukup 

2. Mengutamakan usaha sendiri dan tidak 

tergantung orang lain 

2 
Rendah 

3. Tidak mudah mengalami putus asa 1,3 Rendah sekali 

4. Berani menyampaikan pendapat 2,9 Tinggi 

5. Mudah berkomunikasi dan membantu 

orang lain 

2,7 
Cukup 

6. Tanggung jawab dengan tugas-

tugasnya 

2,3 
Cukup 

7. Memiliki cita-cita untuk meraih 

prestasi 

1,3 
Rendah sekali 

Rata-rata 2,2 Rendah 

Tabel 1.1 Hasil Angket Percaya Diri Siswa 

Dari data di atas, persentase percaya diri siswa adalah 52,3% dengan skor rata-rata 

tiap indikator 2,2 termasuk kriteria rendah . Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan diri 

siswa kelas VII E masih rendah yaitu dari 34 siswa hanya 17 siswa yang memiliki 

kepercayaan diri tinggi. Selain faktor dari siswa, faktor guru dalam menyampaikan 

materi kepada siswa juga mempengaruhi rendahnya percaya diri siswa. Adapun aktivitas 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas VII E ini adalah guru 

menyampaikan materi, sedangkan siswa mencatat materi, kemudian guru memberikan 

contoh soal sedangkan siswa memperhatikan, kemudian siswa diberi soal untuk 
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mengerjakan. Jika sistem pembelajaran tersebut selalu digunakan dalam setiap proses 

belajar matematika berlangsung, maka siswa akan merasa bosan dan siswa tidak 

memiliki percaya diri untuk mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran 

matematika. 

Selain rendahnya kepercayaan diri siswa, peneliti juga menemukan permasalahan 

lain yaitu hasil ujian tengah semester tahun ajaran 2012/2013 mata pelajaran matematika 

di kelas VII sebagai berikut : kelas VII D dengan nilai rata-rata 81, kelas VII E dengan 

nilai rata-rata 73,5 dan kelas VII F dengan nilai rata-rata 83. 

Dari data yang peneliti peroleh dari dokumen sekolah diatas menunjukkan bahwa 

perestasi belajar matematika kelas VII E masih rendah yaitu 73,5 dan menunjukkan 

masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang harus dicapai yaitu 75. Hal 

ini dikarenakan oleh salah satu faktornya adalah kurangnya kemampuan pemahaman 

konsep matematika yang dimiliki siswa. Untuk memperkuat data tentang rendahnya 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII E, peneliti juga melakukan 

tes awal  untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika dengan materi 

operasi bentuk aljabar. 

Untuk nilai rata-rata tiap indikator disajikan dalam tabel berikut:  

Indikator 
Rata-rata 

Skor 

Persentase 

Ketuntasan 

Belajar  

Rata-rata 

Nilai 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep 1,91 

9% 43,5 

2. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu 

2,62 

3. Memberi contoh dan non contoh dari konsep 2 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

1,85 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 

suatu konsep 

2,44 
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6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur tertentu 

1,76 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah.  

2,65  

Rata-rata  2,18  

Tabel1.2 Hasil Tes Pemahaman Konsep 

Dari hasil tabel di atas, diperoleh data bahwa rata-rata pemahaman konsep siswa 

kelas VII E adalah 9 % yang artinya dari 34 siswa hanya 3 siswa yang memiliki 

pemahaman konsep tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika 

siswa masih rendah terutama pada indikator menyajikan konsep dalam berbagai 

representasi matematis serta menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

tertentu. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dicarikan solusi yang tepat, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman konsep matematika siswa. Salah satu 

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) atau jika diartikan berarti berpikir-berpasangan-

berbagi. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) merupakan salah 

satu model pembelajaran yang menuntut kepercayaan diri dan pemahaman konsep 

matematika siswa. Dimana TPS adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja 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 mereka 

(Pair) dan kemudian siswa memperesentasikan hasil diskusinya (Share). Sehingga dalam 

pembelajaran ini siswa dituntut untuk mempunyai rasa percaya diri dan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa juga akan meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk 

meneliti percaya diri dan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII E di SMP 
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Negeri 5 Purwokerto melalui penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe TPS (Think-

Pair-Share). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

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

kepercayaan diri siswa kelas VII E di SMP Negeri 5 Purwokerto? 

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

pemahaman konsep matematika siswa kelas VII E di SMP Negeri 5 Purwokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas VII E SMP Negeri 5 Purwokerto melalui 

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

2. Meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII E SMP Negeri 5 

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

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, guru siswa dan 

peneliti. Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

b. Dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. 
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2. Bagi Guru 

Memberikan alternatif pembelajaran bagi guru dalam mengajarkan materi mata 

pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

(Think-Pair-Share) untuk meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman konsep 

matematika siswa. 

3.  Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi guru-guru untuk menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan melakukan penelitian dalam 

pendidikan matematika sehingga dapat menambah pengetahuan peneliti dan 

mengetahui secara langsung masalah pembelajaran yang ada dikelas. 
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