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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, 

bidang pendidikan perlu dan harus mendapatkan perhatian, penanganan dan 

prioritas secara sungguh-sungguh baik dalam pemerintah, masyarakat pada 

umumnya dan para pengelola. Untuk meningkatkan mutu pendidikan 

diperlukan pola pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan 

kurikulum.  

Proses pendidikan sudah dimulai sejak manusia dilahirkan dalam 

lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan dengan jenjang pendidikan formal, 

terstruktur dan sistematis dalam lingkungan sekolah. Pendidikan pada 

dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, 

ketrampilan dan keahlian tertentu kepada individu guna mengembangkan 

dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat 

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu masalah 

pendidikan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih baik yang 

menyangkut berbagai masalah yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan 

relevansinya. 

Refleksi keseluruhan dari pembelajaran ditunjukkan oleh prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa. Namun kenyataannya dalam belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan tidaklah mudah. Dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah sering di jumpai beberapa masalah. Banyak di jumpai siswa yang 
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mempunyai nilai rendah dalam sejumlah mata pelajaran, khususnya 

pembelajaran matematika. Prestasi belajar yang dicapai belum memuaskan 

mengingat masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah standar yang 

ditetapkan. 

Ada dua buah konsep pendidikan yang berkaitan dengan lainnya, yaitu 

belajar dan pembelajaran. Pada masa lalu proses belajar mengajar terfokus 

pada guru dan siswa kurang diperhatikan keberadaanya. Akibatnya kegiatan 

belajar mengajar lebih menekankan pada pengujian daripada pembelajaran. 

Kata pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan dalam kemampuan 

sikap, atau pelatihan. Perubahan kemampuan yang hanya berlangsung sekejap 

dan kemudian kembali keperilaku semula menunjukkan belum terjadi 

peristiwa pembelajaran, walaupun mungkin terjadi pengajaran. Guru yang 

selalu monoton dalam penyampaian materi menyebabkan proses belajar 

mengajar menjadi kurang optimal. 

Proses pembelajaran memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan 

yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, serta penerapan 

konsep diri. Keberhasilan proses pembelajaran tercermin dalam peningkatan 

hasil belajar. Untuk mencapai hasil belajar, dibutuhkan peran aktif seluruh 

komponen pendidikan terutama siswa yang berperan sebagai input sekaligus 

sebagai output, serta guru sebagai fasilitator. 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dengan sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa dapat berubah kearah 

yang lebih baik. Dalam pembelajaran guru harus piawai memilih model 

pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar 

sesuai dengan materi yang ada. Pemilihan metode pembelajaran menyangkut 

strategi dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan 
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tindakan yang tepat dan cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar 

kompetensi dasar dan indikator dapat terpenuhi. 

Proses pembelajaran khususnya pembelajaran matematika akan lebih 

efektif dan bermakna apabila siswa berpartisipasi aktif. Salah satu ciri 

kebermaknaan dalam proses belajar mengajar adalah adanya keterlibatan atau 

partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Partisipasi merupakan suatu 

sikap berperan serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling 

memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan. 

Terkait dengan asumsi bahwa siswa memiliki pengetahuan awal yang 

berbeda saat masuk kelas, maka dapat digunakan model pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) sebagai alternatif dalam proses 

pembelajaran matematika. Model Pembelajaran kooperatif sangat berbeda 

dengan model pengajaran konversional. Disamping model pembelajaran 

kooperatif untuk mencapai hasil belajar akademik yang lebih baik, model 

pembelajaran kooperatif juga efektif untuk mengembangkan keterampilan 

sosial siswa. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan 

disetiap jenjang  pendidikan dasar. Menurut Fehr (Jujun S. Sumantri, 

2000:134)  

“Matematika yakni sebagai ratu sekaligus pelayan ilmu. Disatu pihak, 

sebagai ratu matematika merupakan bentuk tertinggi dari logika. Dipihak 

lain, sebagai pelayan yang bukan saja memberikan sistem 

pengorganisasian ilmu yang bersifat logis namun juga pertanyaan-

pertanyaan dalam bentuk model matematika”. 

 

Banyak metode pembelajaran yang merangsang siswa untuk belajar 

mandiri, kreatif, dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Diantara metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran 

matematika yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, 
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kreatif, dan lebih aktif adalah dengan metode pembelajaran Two Stay-Two 

Stray (TS-TS) dan metode Auditory Intellectualy Repetition (AIR). 

Pembelajaran Two Stay-Two Stray (TS-TS) atau dua tinggal dua tamu, 

pembelajaran ini merupakan pembelajaran kelompok. Setelah kelompok 

terbentuk guru memberikan permasalahan-permasalahan yang harus 

didiskusikan dalam intrakelompok, kemudian tiap kelompok mendelegasikan 

anggotanya sebagai duta (tamu) yang berkunjung ke kelompok lainya dan 

anggota yang lain mempunyai kewajiban menerima tamu (duta) dari 

kelompok lain. Jika tugas dari masing-masing anggota kelompok telah selesai, 

mereka kembali kedalam kelompok awal. Setelah kembali kedalam kelompok 

awal, baik anggota kelompok yang bertugas sebagi tamu (duta) dan penerima 

tamu mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah mereka tunaikan. 

Pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition (AIR) dari kata 

Auditory, Intellectualy dan Repetition. Auditory bermakna bahwa belajar 

haruslah dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat dan menanggapi. Intellectualy 

bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berfikir (mind-

on), harus dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui 

bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, 

mengkonstruksi, memecahkan masalah dan menerapkan. Sedangkan 

Repetition adalah pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, 

pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau quiz 

(Muhfida dalam www.muhfida.com) .  

Disamping metode pembelajaran yang digunakan oleh guru terdapat 

pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa salah 

satunya adalah kreativitas siswa. Kata kreativitas berasal dari “create” yang 
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berarti pandai mencipta.  Dalam pengertian yang lebih luas, kreativitas berarti 

suatu proses yang tercermin dalam kelancaran, kelenturan (fleksibilitas) dan 

originalitas berfikir.  Menurut Elizabeth B. Hurlock terjemahan Istiwidayanti 

(2005:4), ”Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan komposisi, 

produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak 

dikenal pembuatnya”. Dengan kata lain kreativitas akan menimbulkan sikap 

kritis yang akan mendorong untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Eksperimentasi Pembelajaran Matematika 

Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay-Two Stray 

(TS-TS) dan Auditory Intellectualy Repetition (AIR) terhadap Prestasi Belajar 

Ditinjau dari Kreativitas pada Siswa Kelas VIII Semester 1 SMP Negeri 3 

Colomadu”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

dapat diidentifikasi masalah yang timbul antara lain: 

1. Prestasi belajar matematika siswa saat ini belum sesuai harapan. 

2. Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, dimungkinkan 

prestasi belajar matematika akan semakin meningkat. 

3. Terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar matematika 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two 

Stray (TS-TS) dengan metode pembelajaran Auditory Intellectualy 

Repetition (AIR). 
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4. Kreativitas siswa yang berbeda-beda dimungkinkan akan 

mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

5. Penggunaan metode oleh guru dan kreativitas siswa akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan Masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efesien, 

dan terarah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan 

dibatasi pada: 

1. Prestasi belajar siswa ditunjukkan dengan peningkatan nilai matematika 

siswa yang diperoleh dari evaluasi belajar yang diberikan guru pada sub 

pokok bahasan  gradien  garis.  

2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajan kooperatif tipe 

Two Stay-Two Stray (TS-TS) dan Auditory Intellectualy Repetition (AIR). 

3. Kreativitas siswa dalam penelitian ini dibatasi beberapa aspek antara lain: 

kemandirian belajar dan keaktifan dalam belajar. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif  tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) dan 

Auditory Intellectualy Repetition (AIR) ? 
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2. Apakah ada pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Apakah ada interaksi penggunaan metode pembelajaran dan kreativitas 

siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) dan 

Auditory Intellectualy Repetition (AIR) terhadap prestasi belajar ditinjau dari 

perhatian orang tua. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui perbedaan metode pembelajaran kooperatif  tipe Two 

Stay-Two Stray (TS-TS) dan Auditory Intellectualy Repetition (AIR) 

terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Untuk menguji adanya interaksi antara metode pembelajaran yang 

digunakan dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat siswa, orang tua 

siswa, guru dan sekolah. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dengan penerapan metode pembelajaran yang telah diteliti dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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2. Memberi masukan kepada guru  atau sekolah untuk memberi pembinaan 

dan perhatian kepada siswa yang mempunyai kreativitas yang rendah. 

3. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi guru matematika mengenai 

penggunaan pembelajaran metode Two Stay-Two Stray (TS-TS) dan 

Auditory Intellectualy Repetition (AIR) . 

4. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan 

memberikan alternatif kepada guru matematika serta menentukan motode 

pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran. 

5. Untuk mendapatkan analisis tentang hasil belajar matematika melalui 

metode Two Stay-Two Stray (TS-TS) dan Auditory Intellectualy Repetition 

(AIR) terhadap prestasi belajar ditinjau dari kreativitas siswa.  

 


