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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

setiap manusia karena dengan pendidikan manusia dapat berdaya guna dan 

mandiri. Melalui pendidikan, manusia dapat mengenal ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut menjadi teknologi. Pendidikan 

memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia 

Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat 

meningkatkan sumber daya manusia Indonesia sehingga tidak kalah saing 

dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Untuk mampu bersaing 

dengan bangsa lain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk 

menciptakan manusia yang berkualitas, dibutuhkan pendidikan yang 

berkualitas pula utamanya pada tingkat Sekolah Dasar yang merupakan 

pendidikan awal dan menjadi dasar dari segala pendidikan yang ada di 

atasnya, maka diperlukan pendidikan yang profesional sehingga murid betul-

betul bisa melanjutkan pendidikannya kepada pendidikan yang ada di 

atasnya.  

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menghasilkan lulusan yang 

memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar nasional. 

Depdiknas melakukan pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran 
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yaitu dari teacher active teaching menjadi student active learning. 

Maksudnya adalah perubahan orientasi yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, guru diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa guru memegang peranan 

penting terhadap proses belajar siswa melalui pembelajaran yang dikelolanya. 

Untuk itu guru perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya 

proses interaksi yang baik dengan siswa, agar mereka dapat melakukan 

berbagai aktivitas belajar dengan efektif. Dalam menciptakan interaksi yang 

baik diperlukan profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi dari guru 

dalam usaha untuk membangkitkan serta mengembangkan keaktifan belajar 

siswa, sebab segala keaktifan siswa dalam belajar sangat menentukan bagi 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya tingkat keaktifan 

belajar siswa dalam suatu proses pembelajaran juga merupakan tolak ukur 

dari kualitas pembelajaran itu sendiri. Mengenai hal ini E. Mulyasa 

mengatakan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat 

secara aktif  baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, di 

samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang 

besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Agar siswa terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran, maka diperlukan berbagai upaya dari guru untuk dapat 

membangkitkan keaktifan mereka. 
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Sehubungan dengan pentingnya upaya guru dalam membangkitkan 

keaktifan siswa dalam belajar, Nana Syaodih mengemukakan bahwa 

mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. 

Dalam pengajaran siswalah yang menjadi subyek, dialah pelaku kegiatan 

belajar. Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka 

hendaknya guru merencanakan pengajaran, yang menuntut siswa banyak 

melakukan aktivitas belajar. Hal ini tidak berarti siswa dibebani banyak tugas. 

Aktivitas atau tugas-tugas yang dikerjakan siswa hendaknya menarik minat 

siswa, dibutuhkan dalam perkembangannya, serta bermanfaat bagi masa 

depannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka  dalam pembelajaran upaya 

guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa sangatlah penting, sebab 

keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi keberhasilan pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

Persoalan mendasar yang hingga kini masih sangat dilematis dan 

kerap dihadapi guru Sekolah Dasar (SD) di dalam proses belajar mengajar, 

adalah membangun suasana pembelajaran yang aktif-partisipatif, yang 

mampu melibatkan siswa dalam interaksi dialogis dan berkualitas dengan 

guru, dan atau antar siswa. Akibatnya, iklim kelas pembelajaranpun kurang 

menarik, menyenangkan, dan membetahkan bagi siswa. Siswa hanya menjadi 

penerima pasif, kurang responsif, dan ada kecenderungan untuk menolak 

berinteraksi dengan guru. Persoalan tersebut juga dialami oleh guru SD 

Negeri 1 Masaran Kab. Sragen. 
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Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan tentang 

pembelajaran matematika di SD Negeri Masaran 1 ditemukan permasalahan 

sebagai berikut : 1) siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran terlihat 

dari rendahnya keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan (8%), 

mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas (16%), mengemukakan 

pendapat atau ide (8%), menjawab pertanyaan (20%), menyanggah atau 

menyetujui ide teman (12%). 2) kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah atau soal matematika masih kurang, karena guru dalam tahap 

penyampaian materi maupun dalam tahap pelatihan kurang membimbing 

kerja kelompok sehingga pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika kurang optimal.      

Matematika sebagai suatu pertanda perkembangan intelegensi 

manusia, matematika juga merupakan salah satu cara mengembangkan cara 

berpikir. Oleh karena itu, matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan 

sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK, sehingga 

matematika perlu dibekalkan pada peserta didik sejak usia dini. Sudah 

saatnya guru matematika membuka paradigma baru dalam pola pengajaran 

matematika di kelas, di mana matematika yang selama ini dianggap sebagai 

mata pelajaran yang membosankan dan menakutkan berubah menjadi sesuatu 

yang menyenangkan dan mengasyikkan. Kegiatan pembelajaran matematika 

dilakukan dengan mengaitkan antara pengembangan diri dengan proses 

pembelajaran di kelas melalui pengalaman-pengalaman belajar yang inovatif, 

menantang dan menyenangkan. 
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Salah satu model pembelajaran yang dapat mengakomodasi 

kepentingan untuk mengkolaborasikan pengembangan diri di dalam proses 

pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif tipe think pair share. Ide 

penting dalam pembelajaran kooperatif adalah membelajarkan kepada siswa 

keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini sangat penting bagi 

siswa, karena pada dunia kerja sebagian besar dilakukan secara kelompok. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yaitu 

siswa belajar dalam kelompok kecil yang heterogen dan dikelompokkan 

dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Jadi dalam setiap kelompok 

terdapat peserta didik yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Dalam 

menyelesaikan tugas, anggota saling bekerja sama dan membantu untuk 

memahami bahan pembelajaran. Belajar belum selesai jika salah satu teman 

belum menguasai bahan pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran 

matematika akan mengaktifkan siswa serta menyadarkan siswa bahwa 

matematika tidak selalu membosankan. Guru hanya sebagai fasilitator untuk 

membentuk dan mengembangkan pengetahuan itu sendiri, bukan untuk 

memindahkan pengetahuan. Melalui pembelajaran kooperatif siswa 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan motivasi dalam 

belajar matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan 

penelitian tentang peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
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matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe think pair share pada 

siswa kelas V SD Negeri Masaran 1 Tahun ajaran 2010/2011.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pada 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan keaktifan siswa selama proses belajar matematika 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe think pair share?  

2. Bagaimana proses pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

kooperatif  tipe think pair share yang dilaksanakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan keaktifan siswa selama proses belajar matematika 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 

2. Untuk mengetahui proses pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share yang dilaksanakan sebagai 

upaya untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam : 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe think pair share, proses 

pembelajaran matematika  melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

think pair share yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika, dan peningkatan 

prestasi belajar siswa selama proses belajar matematika melalui model 

pembelajaran kooperati tipe think pair share.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Bagi sekolah 

Sebagai penentu kebijakan, dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk 

memilih strategi dalam mengajar matematika.  

2) Membantu guru matematika dalam usaha mencari bentuk 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 
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3) Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru, khususnya 

guru  matematika, sebagai salah satu altenatif pembelajaran.  

c. Bagi siswa 

Bagi siswa terutama subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman secara langsung dan memberikan masukan kepada siswa 

untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika.  

d. Bagi peneliti 

1) Mengaplikasikan teori yang pernah diperoleh. 

2) Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang berkaitan 

dengan penerapan strategi pembelajaran dalam meningkatkan 

keaktifan belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


