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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas 

hidup seseorang. Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Mutu pendidikan dapat dilihat dari prestasi belajar siswa, karena 

prestasi belajar merupakan cerminan dari keberhasilan proses pendidikan. 

Secara umum prestasi siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal siswa serta interaksi dari keduanya. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Umar (2010) menyatakan bahwa faktor yang dianggap memiliki 

pengaruh terhadap prestasi siswa baik di bidang matematika adalah faktor 

internal. Faktor internal yang diduga mempengaruhi prestasi siswa, yaitu self 

efficacy (efikasi diri) siswa, locus of control, attitude/sikap siswa terhadap 

mata pelajaran, attitude siswa terhadap sekolah, aspirasi siswa dalam 

bersekolah, aktivitas memanfaatkan waktu luang, aktivitas belajar di luar jam 

sekolah dan jenis kelamin. Sikap merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa. 
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Salah satu sikap yang berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 

adalah sikap percaya diri. Sikap percaya diri dalam pembelajaran memiliki 

peranan sangat penting dalam proses pembelajaran. Menururt Elfiky 

(2009:54) percaya diri merupakan berbuat dengan penuh keyakinan. Rasa 

percaya diri adalah kekuatan untuk mendorong seserorang untuk maju dan 

berkembang serta memperbaiki diri. Karakteristik siswa yang berbeda-beda 

menyebabkan sikap percaya diri dari setiap siswa juga berbeda-beda. Siswa 

yang memiliki sikap percaya diri yang rendah/minder cenderung lebih 

mengandalkan temannya yang memiliki sikap percaya diri yang 

tinggi/pemberani. Kebiasaan ini menjadikan siswa kurang berkembang dan 

rendahnya prestasi belajar siswa. 

Rendahnya sikap percaya diri juga dialami oleh SD N 1 Tamansari 

yaitu masih banyak siswa yang belum berani dalam menyatakan pendapat, 

mengutamakan usaha sendiri dari pada bantuan teman, siswa belum bisa 

berpenampilan tenang saat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Karena siswa masih belum mampu memaksimalkan kemampuan individu 

untuk dapat memahami dan menyakin potensi yang digunakan untuk 

penyesuaian diri dengan siswa lainnya. Hasil wawancara dengan guru kelas V 

SD Negeri 1 Tamansari menunjukan bahwa siswa selalu bercerita dengan 

teman sebangku, saat pelajaran dan jika disuruh maju ke depan siswa kurang 

berani. Siswa kurang berani dalam mengajukan pertanyaan meskipun masih 

belum paham. Rasa percaya diri yang rendah diasumsikan dapat 

mempengaruhi prestasi belajar yang dicapai oleh siswa.  
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Rendahnya prestasi belajar matematika juga terjadi SD Negeri 1 

Tamansari. Hasil nilai UAS pada mata pelajaran matematika tahun ajaran 

2015-2016 menunjukan masih banyak siswa yang belum mencapai KKM 

yang ditetapkan oleh sekolah  yaitu 65. Dari 26 siswa , yang mencapai nilai 

KKM hanya 35 % yaitu 9 siswa dan 65% yaitu 17 siswa belum mencapai nilai 

KKM. Guru juga menjelaskan bahwa prestasi belajar yang rendah juga 

ditunjukan dengan kemampuan siswa menyelesaikan tugas-tugas dikelas yang 

belum atau kurang baik. 

Peneliti dan guru selanjutnya melakukan refleksi untuk mengetahui 

faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi dan sikap percaya diri siswa. 

dari hasil refleksi pembelajaran dapat diketahui bahwa guru telah mengajar 

dengan baik dan cukup efektif, namun demikian guru masih terbatas dalam 

menggunakan media dan juga mengembangkan aktifitas belajar sehingga 

belum sepenuhnya mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran, sehingga 

belum mampu mendorong siswa untuk lebihpercaya diri dalam megikuti 

pembelajaran matematika. Di samping ini, belum dikembangkannya 

penggunaan media dan variasi pembelajaran juga mempengaruhi prestasi 

belajar yang kurang optimal. 

Kurangnya penanaman konsep dalam pembelajaran matematika juga 

turut berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Siswa usia sekolah 

dasar yang pada masih tahap operasional konkret memerlukan benda-benda 

konkret untuk penanaman konsep. Penanaman konsep dapat dibantu melalui 

alat peraga/media pembelajaran. Permainan dalam pembelajaran juga 

diperlukan dalam proses pembelajaran guna menambah semangat dan 

motivasi siswa dalam belajar matematika. 

Peningkatan Sikap Percaya…, Febriyanto Tri Wibowo, FKIP UMP, 2016



4 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dan guru sepakat untuk 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk meningkatkan sikap 

percaya diri dan prestasi belajar matematika SD Negeri 1 Tamansari.  Upaya 

peningkatan dilakukan dengan menerapkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square (TPS) yaitu teknik Berpikir-

Berpasangan-Berempat. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan 

sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan 

menunjukan partisipasi mereka kepada orang lain. Hal ini yang diharapkan 

dapat meningkatkan sikap percaya diri dan prestasi belajar matematika siswa 

pada materi geometri. 

Penggunaan media/peraga permainan juga diterapkan dalam penelitian 

ini guna mendukung model pembelajaran yang diterapkan. Media 

pembelajaran yang digunakan yaitu media permainan balok. Media 

permainan balok ini dimaksudkan untuk memahami materi geometri. 

Permainan balok yaitu suatu alat peraga yang terbuat seperti balok dan 

disusun seperti permainan domino. Penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dengan bantuan media pembelajaran permainan balok pada mata 

pelajaran matematika khususnya geometri diharapkan dapat meningkatkan 

rasa percaya diri dan prestasi belajar matematika siswa baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas bahwa, dikelas 

V SD Negerti 1 Tamansari, sikap percaya diri dan prestasi belajar matematika 
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materi geometri tergolong rendah, maka dapat dirumuskan masalah antara 

lain: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran koopreatif tipe TPS (Think 

Pair Square) dapat meningkatkan sikap percaya diri siswa pada pelajaran 

matematika  materi geometri di kelas V SD Negeri 1 Tamansari? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran koopreatif tipe TPS (Think 

Pair Square) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika  materi geometri di kelas V SD Negeri 1 Tamansari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan sikap percaya diri siswa pada pelajaran matematika  materi 

geometri melalui model pembelajaran koopreatif tipe TPS (Think Pair 

Square) di kelas V SD Negeri 1 Tamansari. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika  materi 

geometri melalui model pembelajaran koopreatif tipe TPS (Think Pair 

Square) di kelas V SD Negeri 1 Tamansari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu memberikan inovasi pembelajaran tentang penggunaan model 

pembelajran kooperatif tipe TPS (Think Pair Square) untuk meningkatkan 
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sikap percaya diri dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika materi geometri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Siswa dapat memahami sendiri konsep-konsep matematika secara 

konkret. 

2) Siswa berlatih sendiri menemukan konsep baru. 

3) Terciptanya pembelajaran yang menarik dan memotivasi. 

4) Siswa dapat melatih sikap percaya diri melalui pembelajaran. 

b. Bagi guru 

1) Meningkatkan profesionalitas guru dalam melaksanan kegiatan 

pembelajaran. 

2) Meningkatkan wawasan dan keterampilan guru dalam mengguna-

kan berbagai metode, media, dan alat peraga dalam pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan memberi 

masukan dalam merencanakan dan mengambil kebijakan 

mengenai metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai 

keberhasilan pembelajaran. 

2) Sebagai bahan perenungan terhadap peningkatan kinerja guru 

kelas. 

3) Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 
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d. Bagi peneliti 

1) Peneliti memperoleh pengetahuan baru dan inovasi dalam hal 

mengelola kelas. 

2) Menambah wawasan dalam mata pelajaran matematika materi 

pembagian dan cara belajar yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

3) Merangsang daya kreativitas peneliti dalam menyusun strategi 

pembelajaran di kelas. 

4) Melatih keterampilan peneliti dalam menyampaikan dan mengem-

bangkan isi pesan kurikulum matematika ke dalam sebuah proses 

pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa. 
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