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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang melibatkan individu secara 

aktif dalam mempelajari sesuatu dengan mengkonstruksi pengetahuan 

baru dengan pengalaman yang dimilikinya. Dengan pembelajaran pula 

individu dapat meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan 

permasalahan.  

Pelaksanaan pembelajaran memiliki proses yang 

berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembelajaran, proses tersebut 

merupakan aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik 

(2007: 171) bahwa peserta dididk belajar sambil bekerja, dengan demikian 

maka peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan 

yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Menurut  Paul D. Dierich 

(dalam Hamalik, 2007: 172) aktivitas belajar dapat digolongkan sebagai 

berikut : 1) kegiatan visual 2) kegiatan lisan 3) kegiatan mendengarkan 4) 

kegiatan menulis 5) kegiatan menggambar 6) kegiatan metrik 7) kegiatan 

mental 8) kegiatan emosional. 

Kegiatan belajar merupakan inti pendidikan yang akan lebih efektif 

jika peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Aktivitas peserta 

didik menyangkut fisik dan mental, tidak hanya secara individu tetapi juga 
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secara kelompok. Dengan demikian peserta didik dapat memaknai dan 

menghayati, serta menarik pelajaran dari pengalaman yang ia lakukan 

selama proses pembelajaran. 

Aktivitas peserta didik sangatlah penting dalam proses 

pembelajaran, hal ini dikarenakan belajar bukan hanya proses transfer ilmu 

dari guru kepada peserta didik, dosen kepada mahasiswa, tetapi juga 

mengenai menciptakan situasi peserta didik ikut berperan aktif di 

dalamnya.  

Rendahnya hasil belajar matematika juga disebabkan kurangnya 

aktivitas belajar peserta didik. Hal ini dipicu oleh peserta didik yang jarang 

sekali mengajukan pertanyaan ketika proses pembelajaran, walaupun 

sudah diberi kesempatan. Selain itu tidak ada yang berani berpendapat 

ketika rekannya mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal matematika 

di depan kelas. Sehingga tidak sedikit  peserta didik yang merasa kesulitan 

ketika dihadapkan dengan soal matematika. 

Berdasarkan observasi pada semester I kelas A Program Studi 

Pendidikan Matematika FKIP UMS diperoleh bahwa jumlah mahasiswa 

putra sebanyak 14 orang dan mahasiswa putri sebanyak 25 orang, 

memiliki kendala dalam aktivitas belajar, yakni jumlah mahasiswa yang 

berani mengajukan pertanyaan di dalam kelas sebanyak 8 orang (20,51%), 

kemudian jumlah mahasiswa yang berani dan mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh dosen sebanyak 14 orang (35,90%). 

Begitu pula dalam hal mengemukakan pendapat sebanyak 13 orang 
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(33,3%), serta mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 5 orang 

(12,82%). Hal ini akan berdampak pada hasil belajar mahasiswa yang 

kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang 

mendapatkan nilai ulangan harian ≥ 65 sebanyak 14 orang (35,90%). 

Meskipun interaksi antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan 

dosen sudah terjadi, namun jumlahnya masih kurang. Model pembelajaran 

yang digunakana sebelumnya sudah mengintegrasi berbagai metode 

belajar, namun belum dapat mengoptimalkan hasil belajar mahasiswa. 

Sehingga perlu adanya model pembelajaran yang lebih mampu memicu 

aktivitas belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran (perkuliahan). 

Salah satunya melalui model pembelajaran Think Pair Share. Hal ini 

mengacu pada hasil penelitian Lailatul Mufidah (2012) yang 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran Think Pair Share dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada pokok bahasan matriks. 

Model pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik secara 

berpasangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui tiga 

tahap, yaitu : 1) Think (berpikir)  2) Pair (berpasangan)  3) Share 

(berbagi). Salah satu keunggulan model pembelajaran ini adalah 

melibatkan semua peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair 

Share (TPS)  ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

mahasiswa. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Adakah peningkatan aktivitas belajar dalam perkuliahan Teori 

Bilangan melalui model pembelajaran Think Pair Share  (TPS) 

pada mahasiswa semester I A Pendidikan Matematika FKIP UMS 

tahun ajaran 2014/2015? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar dalam perkuliahan Teori 

Bilangan melalui model pembelajaran Think Pair Share  (TPS) 

pada mahasiswa semester I A Pendidikan Matematika FKIP UMS 

tahun ajaran 2014/2015. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa 

semester I kelas A dalam perkuliahan Teori Bilangan tahun ajaran 

2014/2015 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan aktivitas belajar dalam perkuliahan Teori 

Bilangan melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

pada mahasiswa semester IA Pendidikan Matematika FKIP 

UMS tahun ajaran 2014/2015. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar dalam perkuliahan Teori 

Bilangan melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
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pada mahasiswa semester IA Pendidikan Matematika FKIP 

UMS tahun ajaran 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menemukan teori/ pengetahuan baru mengenai peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar menggunakan metode Think Pair 

Share (TPS). 

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam penelitian yang 

serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

aktivitas dan  hasil belajar mahasiswa. 

b. Manfaat bagi dosen 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh dosen sebagai 

bahan masukan dalam perkuliahan guna meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar mahasiswa. 

c. Manfaat bagi program studi 

Hasil penelitian ini dapat  dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kualitas layanan, manajemen dan pembinaan yang 

berkelanjutan. 
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d. Manfaat bagi peneliti selanjunya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan 

untuk penelitian yang sejenis. 

 


