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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Penyelanggaraan pendididkan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang hendak 

dicapai, karena tercapai tidaknya tujuan pendidikan merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan dalam penyelanggaraan pendidikan. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 

untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka 

yang mendominasi aktifitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menggunakan ide pokok dari materi kuliah, 

memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari 

kedalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, 

peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan 

merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat maksimal 

(Hisyam dan Bermawy, 2008: xiv). 

Kegiatan pembelajaran harus dapat memberikan dan mendorong keaktifan. 

ketidak tepatan pemilihan pendekatan atau strategi pembelajaran sangat 

memungkinkan keaktifan siswa menjadi tidak tumbuh subur, justru bahkan 

kehilangan keaktifannya (Aunurrahman, 2010: 119). 

Keaktifan siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Salah satu cara mengaktifkan belajar 
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siswa adalah dengan memberikan rangsangan tugas, tantangan, memecahkan 

masalah, atau mengembangkan pembiasan agar dalam dirinya tumbuh kesadaran 

bahwa belajar menjadi kebutuhan hidupnya dan oleh karena itu perlu dilakukan 

sepanjang hayat (Marno dan Idris, 2010: 150). 

Keaktifan anak dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar 

yang harus dipahami, disadari dan dikembangkan oleh setiap guru didalam proses 

pembelajaran. Demikian pula berarti harus dapat diterapkan oleh siswa dalam setiap 

bentuk kegiatan belajar. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara 

optimal, baik intelektual, emosional dan fisik jika di butuhkan (Aunurrahman, 2010: 

119). 

Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas X AK dan X PM semester 

ganjil SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 2015/2016 diperoleh bahwa jumlah 

siswa putra sebanyak 2 orang dan siswa putri sebanyak 28 orang, memiliki kendala 

dalam keaktifan siswa yaitu, banyaknya siswa yang berani bertanya 8 siswa 

(26,67%), siswa yang berani mengemukakan pendapat ada 7 siswa (23,33%), siswa 

yang memperhatikan pada waktu pelajaran 9 siswa (30,00%). 

Rendahnya keaktifan siswa dalam belajar matematika di SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta tidak hanya karena kesalahan siswa tetapi juga 

disebabkan penyampaian model guru yang kurang bervariasi. Situasi kelas akan 

membosankan apabila setiap hari atau setiap jam pelajaran, siswa hanya 

mendengarkan dan melihat guru yang mengajar dengan gaya yang sama sehingga 

kegiatan mengajar merupakan rutinitas yang tak pernah ada variasinya. Agar 

kegiatan pembelajaran menarik dan siswa tetap bersemangat mengikutinya, guru 

perlu memberikan variasi (Sri Anitah, 2008: 33). 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh guru matematika di SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi tidak mampu 

secara menyeluruh untuk mengatasi masalah itu. Guru menggunakan berbagai 

tindakan untuk mengatasi masalah tersebut tetapi hasilnya kurang optimal. Di mana 
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siswa masih banyak kurang aktif terhadap mata pelajaran yang diajarkan sehingga 

dalam hasil belajar yang didapat dikelas tidak terlihat. 

Berdasarkan kondisi yang terjadi di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta maka 

untuk mengatasi masalah tersebut berkelanjutan maka perlu dicarikan formula 

pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika, yaitu dengan adanya perubahan modal pembelajaran yang 

digunakan. Sebagai alternative modal pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa adalah model pembelajaran Think Pair Share (TPS). 

Think Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

sederhana. Model TPS memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta 

bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari model TPS adalah 

optimalisasi partisipasi siswa. Dengan model klasikal yamg memungkinkan hanya 

satu siswa maju dan membagikan hasil untuk seluruh kelas, tenik lebih banyak 

kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada 

orang lain (Anita Lie, 2005: 57). Melalui model TPS diharapkan proses 

pembelajaran akan berhasil sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Think Pair Share merupakan model yang sederhana, namun sangat 

bermanfaat ini dikembangkan pertama kali oleh Frank Lyman dari university of 

Maryland. Pertama-tama, siswa diminta untuk duduk berpasangan. Kemudian, guru 

mengajukan satu pertanyaan/masalah kepada mereka. Setiap siswa diminta untuk 

berfikir sendiri-sendiri terlebih dahulu tentang jawaban atas pertanyaan itu, 

kemudian mendiskusikan hasil pemikirannya dengan pasangan di sebelahnya untuk 

memperoleh satu konsensus yang sekiranya dapat mewakili jawaban mereka berdua. 

Setelah itu, guru meminta setiap siswa untuk men share, menjelaskan, atau 

menjabarkan hasil konsensus atau jawaban yang telah mereka sepakati pada siswa-

siswa yang lain di ruang kelas. Salah satu keunggulan model pembelajaran ini adalah 

melibatkan semua peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

(Miftahul Huda, 2013: 132). 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian termotivasi untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan belajar dalam 

pembelajaran matematika. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan uraian 

masalah sebagai berikut: 

Adakah peningkatan keaktifan belajar matematika setelah melalui model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada siswa kelas X AK dan  X PM Semester 

Ganjil SMK Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun ajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

bagi siswa kelas X AK dan X PM Semester Ganjil SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) bagi siswa kelas X AK dan 

X PM Semester Ganjil SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan secara umum mampu 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

Think Pair Share (TPS). 
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Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada model pembelajaran di sekolah serta mampu mengoptimalkan keaktifan 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi siswa, guru 

matematika dan sekolah. 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika dan juga dapat 

membantu siswa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

b. Bagi guru, membantu guru dalam menetukan model pembelajaran yang tepat 

sehingga dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

c. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan ide sehingga membantu 

memperbaiki proses pembelajaran matematika. 

d. Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) sehingga memperoleh pengalaman yang sangat luar biasa. 

 


