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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemandirian belajar merupakan salah satu hal penting dalam suatu 

proses pembelajaran. Menurut Umar Tirtarahardja dan La Sulo (2005: 50) 

kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsung lebih 

didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri 

dari pembelajaran. Kemandirian diartikan sebagai suatu hal atau keadaan tanpa 

dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Selain itu, 

kemandirian yang dimiliki oleh seorang siswa juga dapat menumbuhkan 

kepercayaan diri. Siswa yang mempunyai kemandirian yang tinggi, siswa 

tersebut akan memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam belajar. Sehingga 

aktivitas belajar siswa akan lebih didorong oleh kemauannya sendiri tanpa 

dorongan atau paksaan dari orang lain. Siswa yang mempunyai kesadaran 

untuk belajar mandiri akan lebih mudah menerima informasi guru 

dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki kesadaran untuk belajar 

mandiri akan kesulitan menerima informasi dari guru dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki kesadaran untuk belajar mandiri. Sehingga hal tersebut 

akan berdampak pada tinggi rendahnya hasil belajar.  

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas X 2  SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta yang berjumlah 21 siswa, dalam pembelajaran matematika bahwa 

kemandirian siswa secara umum masih relatif rendah. Hal ini terlihat dalam 
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hal: menyelesaikan tugasnya sendiri ada 7 siswa (33,33%); mengatasi masalah 

belajarnya sendiri ada 6 siswa (28,57%); percaya pada diri sendiri ada 5 siswa 

(23,81%); mengatur diri sendiri ada 5 siswa (23,81%). 

Rendahnya tingkat kemandirian belajar siswa ini disebabkan oleh 

banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu guru, siswa, dan media 

pembelajaran. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut, namun hasilnya belum memuaskan. Cara guru saat mengajar yang 

kurang menarik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kemandirian siswa. Kurang bervariasinya guru dalam menerapkan strategi 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas disertai seringnya guru 

menggunakan metode konvensional menyebabkan siswa mengalami kejenuhan 

sehingga berakibat pada kurangnya antusias siswa dalam belajar. Selain itu, 

siswa juga kurang diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Selain guru, faktor penyebab kemandirian belajar 

matematika adalah siswa. Belajar matematika sering dianggap sebagai 

pelajaran yang menakutkan karena materinya yang susah untuk dimengerti. 

Sehingga siswa cenderung pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Saat 

guru memberikan soal kepada siswa, tidak sedikit siswa yang tidak percaya 

pada kemampuan dirinya sendiri. Siswa cenderung untuk menanyakan jawaban 

dari soal yang diberikan oleh guru kepada teman yang belum tentu jawaban itu 

benar. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemandirian belajar siswa yaitu 

media pembelajaran. Minimnya media pembelajaran juga akan menghambat 

proses belajar siswa. Media pembelajaran yang kurang menarik juga akan 
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membuat siswa cepat bosan dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga 

kemandirian dan hasil belajar kurang maksimal.  

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kemandirian belum 

didapatkan hasil yang memuaskan mengenai bagaimana cara untuk 

meningkatkan kemandirian belajar matematika. Hal tersebut mendorong 

peneliti untuk meneliti kembali tentang kemandirian belajar matematika yang 

masih rendah. 

Berdasarkan akar penyebab yang telah diuraikan di atas, faktor 

penyebab rendahnya kemandirian siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

yang paling domian bersumber pada guru. Kurang bervariasinya guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran selama proses belajar mengajar di kelas 

membuat siswa bosan dan kurang berpartisipasi aktif selama pembelajaran di 

kelas. Selain itu, kurangnya arahan dan bimbingan mandiri pada siswa 

mengakibatkan kemandirian siswa relatif rendah. 

Untuk itu guru matematika harus mampu memilih dan menerapkan 

strategi pembelajaran yang tepat. Sehingga siswa mampu untuk belajar mandiri 

secara aktif dan siswa mampu dalam memahami pelajaran matematika. Salah 

satu strategi pembelajaran yang menarik dan mampu membangun kemandirian 

siswa yaitu melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 

Isjoni (2011: 78) mengatakan Strategi pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share adalah teknik yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri 

serta bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan Nur Azizah (2008: 3) 

mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share memiliki 
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prosedur yang secara eksplisit memberikan siswa lebih banyak waktu untuk 

berfikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. Selain itu tipe Think 

Pair Share ini relatif sederhana, tidak menyita waktu dalam mengatur tempat 

duduk dimana siswa dikelompokkan secara berpasangan sehingga  dapat 

mengaktifkan proses diskusi dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Miftahul 

Huda (2013: 136) strategi pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memungkinkan siswa bekerja sendiri 

dan bekerja sama dengan orang lain, mengoptimalkan partisipasi  siswa. 

Berdasarkan keunggulan strategi pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share yang telah diuraikan di atas maka, penggunaan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share diduga dapat meningkatkan 

kemandirian belajar matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada, “Adakah peningkatan kemandirian 

belajar siswa selama proses pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share bagi siswa kelas X 2  semester 

gasal SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemandirian belajar matematika bagi siswa kelas 

X 2  semester gasal SMA Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 

 



5 
 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemandirian belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share bagi siswa kelas X 2  

semester gasal SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan 

kemandirian belajar matematika melalui strategi pembelajaran  kooperatif 

tipe Think Pair Share. Dalam pembelajaran matematika hal ini dianggap 

penting dan besar peranannya dalam meningkatkan kemandirian dan 

prestasi belajar matematika. Secara khusus, penelitian ini memberikan 

kontribusi pada strategi pembelajaran berupa pergeseran dari paradigma 

mengajar menuju ke paradigma belajar yang mementingkan untuk mencapai 

hasil. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan kemandirian belajar dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Guru memberikan teori baru mengenai strategi pembelajaran 

matematika untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. 
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c. Manfaat Bagi Sekolah 

Sekolah memberikan ide yang baik dalam rangka perbaikan 

pembelajaran matematika dan sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang 

dapat diterapkan pada mata pelajarann matematika maupun mata 

pelajaran lain. 


