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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya 

suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan bangsa itu sendiri. 

Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan sumber daya 

manusia yang handal dan mampu berkompetisi. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan adalah bagian terpadu dari 

upaya peningkatan kualitas manusia, baik aspek kemampuan, kepribadian, 

maupun tanggung jawab sebagai warga Negara.Tetapi lebih dari itu, yaitu 

dapat menyesuaikan hidup di lingkungan masyarakat dan mampu 

mengembangkan bagi penyempurnaan masyarakat itu sendiri. 

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan 

pendidikan yang hendak dicapai, karena tercapai tidaknya tujuan 

pendidikan merupakan tolak ukur dari keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan. Pendidikan itu sendiri bertujuan menumbuh kembangkan 

potensi manusia agar menjadi manusia dewasa, beradab dan normal. 

Pendidikan akan membawa perubahan sikap, perilaku dan niai-nilai pada 

individu, kelompok, maupun masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan 

mampu membentuk individu-individu yang berkompetensi di bidangnya 

sehngga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih 

adalah matematika. Matematika merupakan ilmu yang bertujuan untuk 

mendidik anak agar dapat berpikir logis, kritis, sistematis, memiliki sifat 

obyektif, jujur, disiplin dalam memecahkan permasalahan baik dalam 

bidang matematika, bidang lain maupun dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga matematika perlu dipelajari. 

Belajar matematika sebenarnya suatu hal yang menyenangkan. 

Namun, adakalanya akan berbalik menjadi suatu hal yang tidak 

menyenangkan dan bahkan membosankan apabila ternyata yang menjadi 

tujuan belajar matematika tidak dapat tercapai. 

Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, prestasi siswa dalam 

mata pelajaran lain, prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika selalu 

rendah. Hal ini biasanya karena sebagian besar siswa kurang antusias 

dalam menerima pembelajaran matematika. Siswa lebih bersifat pasif, 

enggan, takut atau malu untuk mengungkapkan ide-ide ataupun 

penyelesaian atas soal-soal latihan yang diberikan di depan kelas. Tidak 

jarang siswa kurang mampu dalam mempelajari matematika sebab 

matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang sukar dipahami, 

kurang menyenangkan, menakutkan bahkan sebagian dari mereka ada 

yang membencinya sehingga matematika dianggap sebagai momok oleh 

mereka. Hal ini menyebabkan siswa menjadi takut atau fobia terhadap 

matematika. 
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Ketakutan-ketakutan yang muncul dari siswa tidak hanya 

disebabkan oleh siswa itu sendiri, tetapi juga didukung oleh ketidak 

mampuan guru menciptakan situasi yang dapat membawa siswa tertarik 

terhadap matematika. Pada umumnya, guru pulalah yang mendominasi 

jalannya proses sedangkan siswa sebagai penonton dan pendengar yang 

pasif. Hal ini menyebabkan siswa tidak aktif dan merasa bosan untuk 

menerima pelajaran matematika. Oleh karena itu guru harus mencari cara 

agar dapat menarik siswa untuk berani menyampaikan ide-ide di depan 

kelas. Salah satunya adalah dengan memberikan motivasi. Terkadang 

siswa memiliki kecenderungan untuk pasif dalam proses pembelajaran 

khususnya matematika. 

Hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses 

pembelajaran adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan 

siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan 

suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing siswa 

dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang 

timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

Menurut Sardiman (2009: 24) belajar akan lebih mantap dan efektif 

biladidorong dengan motivasi, terutama motivasi dari dalam/dasar 

kebutuhan/kesadaran atau intrinsik motivation. Intrinsik motivation dapat 

juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalam aktifitas belajar 
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dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan  dari dalam diri dan 

secara mutlak berkaitan dengan aktifitas belajarnya. Perlu diketahui bahwa 

siswa yang memiliki intrinsic motivation akan memiliki tujuan menjadi 

orang terdidik, berpengalaman dan ahli dalam bidang studi tertentu. 

Menurut Oemar Hamalik (2007: 121) “Motivasi adalah suatu perubahan 

energy dalam diri seseorang yang ditandai oleh timbulnya perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan”. 

Proses pembelajaran yang terjadi di SMP Negeri 3 Sawit 

ditemukan permasalahan antara lain: 1) guru masih dominan dalam 

pembelajaran, 2) guru masih menggunakan metode yang konvensional, 3) 

kurangnya media pembelajaran yang mendukung terlaksananya proses 

pembelajaran, 4) kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, 5) siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, 6) 

siswa kurang berani untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan dari 

hasil presentasikan hasil kerja temannya meskipun guru sudah 

memberikan kesempatan, 7) kurangnya antusias siswa dalam belajar 

kelompok, 8) banyak siswa yang masih malas atau tidak mengerjakan 

tugas rumah. Hal ini menggambarkan bahwa motivasi dan aktifitas dalam 

pembelajaran matematika masih sangat rendah. Banyak siswa yang merasa 

terbebani dengan kewajiban mereka sebagai pelajar. Siswa berangkat ke 

sekolah tidak lagi untuk tujuan belajar, akan tetapi dijadikan sebagai ajang 

untuk ketemu, kumpul dengan teman-teman, ngobrol dan lain sebagainya. 
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Sementara tugas sejatinya untuk belajar dan menimba ilmu sudah bukan 

lagi menjadi pokok. 

Setelah peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 3 Sawit, 

peniliti memperoleh hasil yaitu sebelum dilakukan tindakan siswa yang 

memiliki motivasi dapat dilihat dari siswa yang tekun mengerjakan tugas 

sebanyak 5 orang (14,28%), siswa yang ulet dalam menghadapi kesulitan 

atau tidak lekas putus asa sebanyak 4 orang (11,43%) dan siswa yang 

senang bekerja mandiri sebanyak 3 orang (8,57%). Sedangkan aktifitas 

siswa dilihat dari siswa yang aktif bertanya pada guru sebanyak 4 orang 

(11,43%), siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru sebanyak 4 orang 

(11,43%) dan siswa yang aktif mengerjakan soal-soal latihan ke depan 

kelas sebanyak 3 orang (8,57%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

masih sangat rendahnya motivasi dan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Kurangnya motivasi dan aktifitas siswa ini, disebabkan karena 

terlalu monotonnya suasana dalam pembelajaran sehingga siswa kurang 

tertarik dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh guru. Disamping 

itu juga faktor lingkungan yang kurang mendukung dalam merangsang 

motivasi dan aktifitas dalam pembelajaran matematika siswa. Jika hal ini 

berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada tindakan untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan nyaman serta 

membantu mempermudah memahami bagi siswa, maka hal ini akan sangat 
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mempengaruhi motivasi dan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Permasalahaan diatas pada dasarnya berhubungan erat dengan 

metode dan cara penyampaian materi yang digunakan oleh guru. Untuk itu 

guru dituntut untuk mampu disamping menciptakan suasana kelas yang 

nyaman dan kondusif, yang lebih penting menciptakan atau menggunakan 

metode pembelajaran yang menarik dan mudah untuk memahami setiap 

materi yang disampaikan. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, 

maka guru berusaha menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran. 

Salah satu strategi pembelajaran yang akan diterapkan adalah 

pembelajaran matematika dengan strategi Think Pair Share (TPS). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan motivasi siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Sawit 

dalam pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan 

bangun datar setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi TPS? 

2. Adakah peningkatan aktifitas dalam pembelajaran matematika kelas 

VII di SMP Negeri 3 Sawit pada pokok bahasan bangun datar setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi TPS? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dengan meningkatnya motivasi serta aktifitas siswa dalam 

pembelajaran matematika kelas VII  SMP Negeri 3 Sawit. 

2. Tujuan Khusus 

1) Mendiskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan bangun datar 

dengan menggunakan strategi pembelajaran TPS. 

2) Mendiskripsikan peningkatan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan bangun datar dengan 

menggunakan strategi pembelajaran  TPS. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada intinya dapat memecahkan suatu 

masalah yang diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat 

bagi kepentingan teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum studi ini memberikan sumbangan pada 

peningkatan mutu pendidikan matematika khususnya pada 

peningkatan motivasi dan aktifitas belajar siswa. 

Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi pada 

strategi pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran  TPS 
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khususnya pokok bahasan Bangun Datar sub pokok bahasan Persegi 

Panjang dan Persegi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

mendorong siswa agar lebih termotivasi dalam belajar matematika. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran 

kepada guru pada umumnya dan guru matematika pada khususnya 

tentang perlunya motivasi dan aktifitas siswa dalam belajar. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. 

d. Bagipeneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam 

desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran 

matematika adalah kegiatan guru secara terprogram dalam 

mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu 

proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan 

evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar untuk membuat 
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siswa belajar secara aktif dalam bidang matematika. 

2. Motivasi Belajar Siswa  

Motivasi belajar siswa dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa untuk melakukan aktifitas belajar 

agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dalam penelitian ini 

indikator motivasi adalah siswa yang tekun mengerjakan tugas, siswa 

yang ulet dalam menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa dan 

siswa yang senang bekerja mandiri. 

Dalam kegiatan pembelajaran, salah satu peran motivasi adalah 

perhatian yang berperan amat penting sebagai langkah awal yang akan 

mengacu aktifitas-aktifitas berikutnya. Dengan perhatian, seseorang 

berupaya memusatkan pikiran, perasaan emosional atau segi fisik dan 

unsur psikisnya kepada sesuatu yang menjadi tumpuan perhatiannya. 

3. Aktifitas Belajar Siswa 

Aktifitas belajar adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik 

secara jasmani atau rohani selama proses pembelajaran. Aktifitas 

belajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk 

belajar. Aktifitas belajar yang dimaksud adalah aktifitas yang 

mengarah pada proses belajar seperti bertanya pada guru, menjawab 

pertanyaan guru dan mengerjakan soal-soal latihan ke depan kelas. 

 “Hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses 

pembelajaran adalah keaktifan siswa”. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru 
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dengan siswa atau pun  siswa dengan siswa. Hal ini akan 

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana 

masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal 

mungkin. Aktifitas belajar yang timbul dari siswa akan mengakibatkan 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada 

peningkatan prestasi. (Yasa, 2008: 1). 

4. Think Pair Share (TPS) 

Pembelajaran model kooperatif TPS mengandung pengertian 

bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran 

kooperatif para siswa mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh 

anggota kelompoknya. Jadi pembelajaran kooperatif adalah 

pemanfaatan kelompok kecil dalam proses pembelajaran yang 

memungkinkan para siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar 

mereka dan belajar anggota lainnya dalam satu kelompok, baik secara 

individu maupun kelompok (Etin Solihatin, 2007: 4). 

 


