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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia sampai sekarang, 

peranan matematika semakin penting, baik bagi perkembangan peradaban 

manusia secara keseluruhan (misalnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi) maupun bagi perkembangan setiap individu. Bagi setiap 

individu dalam kehidupan sehari-hari, matematika berguna misalnya untuk 

memperoleh ketrampilan-ketrampilan tertentu dan untuk perkembangan cara 

berpikir. Dalam mempelajari matematika diperlukan pengertian 

(pikiran/penalaran) tidak cukup dengan hafalan saja, sebab selama ini dalam 

pandangan orang awam matematika sama dengan ilmu hitung. Padahal jika 

diteliti secara cermat dan mendalam sebenarnya tidak hanya hitung 

menghitung saja, akan tetapi berhitung merupakan salah satu bagian dalam 

matematika. Ilmu matematika sendiri timbul karena pikiran – pikiran manusia 

yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran yang ditempuh secara 

bertahap dengan ilmu pengetahuan. 

 Dalam kenyataannya masih banyak orang yang mengalami kesulitan 

belajar matematika, menurut Abdurrahman (2003:11) kesulitan belajar 

dibedakan menjadi 2, yaitu a) kesulitan belajar yang berhubungan dengan 

perkembangan (developmental learning disabilities), yakni kesulitan belajar 

yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan 



persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, serta kesulitan belajar 

dalam penyesuaian perilaku sosial. b) kesulitan belajar akademik (academic 

laerning disabilities), yakni kesulitan belajar akademik menunjuk pada adanya 

kegagalan pencapaian prestasi belajar akademik yang sesuai dengan kapasitas 

yang diharapkan. Kegagalan-kegagalan tersebut mencakup penguasaan 

ketrampilan dalam membaca, menulis, dan atau matematika. Maka perlu 

diketahui aspek – aspek yang diduga mempunyai hubungan dengan 

pembelajaran matematika. Aspek – aspek tersebut harus diperhatikan proses 

belajar bisa berlangsung secara efektif dan siswa memperoleh manfaat 

seoptimal mungkin dari kegiatan belajar tersebut. 

 Aspek – aspek pembelajaran matematika mencakup proses belajar dan 

pemikiran kreatif. Di dalam proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran 

matematika kesalahan siswa tidak hanya bersumber pada kemampuan siswa 

yang kurang tetapi ada faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan siswa 

dalam belajar matematika dan salah satunya adalah faktor guru. 

Peranan guru dalam dunia pendidikan sangat penting, kualitas kinerja 

guru sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan baik apabila ada 

komunikasi timbal balik antara guru dan siswa. Oleh karena itu, komunikasi 

harus diciptakan sehingga pesan dalam bentuk materi pelajaran dapat diterima 

oleh siswa. Guru diharapkan dapat membimbing aktivitas dan kreatifitas siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai. 



 Model – model pembelajaran hendaknya relevan dan mendukung 

tercapainya tujuan pengajaran. Jadi perkembangan untuk pemilihan model 

adalah tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pengajaran 

adalah supaya siswa dapat berpikir aktif dan diberi kesempatan untuk 

mencoba kemampuan didalam berbagai kegiatan. 

 Model pembelajaran konvensional sudah tidak sesuai dengan tuntutan 

jaman, karena dalam pembelajaran konvensional siswa dalam mempelajari 

ilmu sebagian besar diperolah dari guru. Siswa tidak diberi kesempatan seluas 

– luasnya untuk aktif mengontruksikan pengatahuannya. Hal ini akan memicu 

sikap dan tingkah laku pasif dalam menghadapi tantangan jaman, karena 

dalam pembelajaran tersebut siswa kurang mendapat perhatian untuk belajar 

secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. 

Penerapan pengajaran konvensional ini juga sering menjadikan siswa 

jenuh dalam menerima materi pelajaran sehingga tujuan yang ditetapkan tidak 

dapat tercapai secra optimal. 

 Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien 

salah satunya diperlukan suatu metode yang disesuaikan dengan materi yang 

akan disampaikan, kondisi siswa dan sarana yang tersedia. Suatu metode 

mengajar mempunyai spesifikasi tersendiri. Suatu metode yang cocok untuk 

suatu metode belum tentu cocok jika diterapkan pada materi lainnya. Materi 

pelajaran yang berhubungan dengan angka. Hitungan seringkali ditakuti oleh 

siswa. Dalam pembelajaran yang berkaitan dengan hitungan biasanya 

diperlukan pemahaman konsep dari materi - materi sebelumnya. Menurut 



Slavin kesulitan dalam pengajaran yang berkaitan dengan hitungan tidak dapat 

dipecahkan dengan menerapkan metode konvensional tetapi dapat dibantu 

dengan menerapkan metode pengajaran kooperatif yang dikombinasi dengan 

pengajaran individual. 

Penerapan metode kooperatif menurut penelitian yang selama ini 

dilakukan terbukti efektif untuk meningkatakan hasil belajar siswa. Hal ini 

didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Slavin dan Muslimin 

Ibrahim tentang metode kooperatif Tipe TAI dan TPS adalah metode 

kooperatif yang menitikberatkan pada proses belajar dalam kelompok dan 

bukan mengerjakan sesuatu bersama kelompok. Proses pembelajaran dalam 

kelompok membantu siswa menentukan dan membangun sendiri pemahaman 

mereka tentang materi pelajaran yang tidak dapat ditemui pada metode 

konvensional. 

Pengajaran TAI dan TPS sama-sama mengelompokkan siswa menjadi 

kelompok kecil. Kesulitan memahami materi secara individual dapat 

dipecahkan bersama dalam kelompok serta bimbingan guru. Kesulitan 

pemahaman konsep-konsep awal yang berkaitan dengan materi dapat 

dipecahkan secara bersama-sama, karena keberhasilan dari tiap individu 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. Pengajaran TAI dan TPS dapat 

menghemat waktu presentasi guru sehingga waktu pembelajaran lebih efektif 

dan dititikberatkan pada keaktifan siswa. Pengajaran konvensional 

menggunakan metode ceramah membuat siswa menjadi jenuh dan membatasi 

keaktifan siswa, sehingga tingkat pemahaman siswa menjadi rendah.  



Anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas – tugas 

akademik khusus maupun umum, baik disebabkan oleh adanya disfungsi 

neurologis (gangguan syaraf), proses psikologi dasar maupun sebab – sebab 

lain prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut beresiko tinggi tinggal kelas 

(Munawir, 2003 :11). 

 Penerapan metode kooperatif menurut penelitian yang selama ini 

dilakukan terbukti efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Seperti yang 

kita ketahui metode kooperatif mempunyai banyak tipe yang masing-masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. 

 Tipe TAI (Teams Assisted Individually) dan TPS (Think Pair Share) 

menurut Hilda Karli adalah salah satu tipe pengajaran kooperatif yang efektif 

jika diterapkan dalam pengajaran. Pengajaran TAI dan TPS sama-sama 

mengelompokkan siswa menjadi kelompok kecil. Kesulitan memahami materi 

secara individual dapat dipecahkan bersama-sama dalam kelompok dengan 

bimbingan guru. Menurut Slavin dalam buku Cooperatif Learning, Teori, 

Riset dan Praktik pengajaran TAI dan TPS dapat menghemat waktu, sehingga 

waktu pembelajaran lebih efektif dan dititikberatkan pada keaktifan siswa.  

 Model pembelajaran kooperatif dirasakan perlu diterapkan pada pokok 

bahasan bangun ruang. Bertolak dari uraian di atas, dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa khususnya pada pokok bahasan 

bangun ruang.  



Peneliti mengangkat judul ”Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Assisted Individually dan Think Pair Share Pada Pokok Bahasan 

Bangun Ruang Ditinjau Dari Keaktifan Siswa”. 

B.  Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah 

pada penelitian ini adalah  

1. Keberhasilan pembelajaran matematika tidak hanya dipengaruhi oleh 

proses pengajaran. 

2. Keaktifan siswa dalam proses belajar masih kurang. 

3. Dalam proses belajar mengajar guru kurang memperhatikan apakah 

pendekatan pembelajaran yang diterapkan dapat diterima oleh kebanyakan 

siswa. 

4. Hasil belajar matematika masih rendah sehingga perlu adanya 

peningkatan. 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Untuk lebih jelasnya akan 

diuraiakan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan strategi Teams Assisted Individually dan Think Pairs 

Share sebagai suatu strategi pembelajaran. 

2. Keaktifan siswa yang dimaksud adalah keaktifan siswa dalam bidang 

matematika. 



3. Hasil belajar matematika adalah hasil belajar dalam bidang 

matematika, melalui ulangan dengan maksud untuk memperoleh suatu 

angka sehingga dapat ditentukan berhasil atau tidaknya seorang siswa 

dalam belajar matematika guna suatu pengambilan keputusan. 

D.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah – masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Adakah perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan 

menggunakan strategi Teams Assisted Individually dan Think Pair Share. 

2. Adakah perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa jika 

ditinjau dari keaktifan siswa. 

3. Adakah interaksi antara metode mengajar dan keaktifan siswa terhadap 

hasil belajar siswa. 

E.  Tujuan Penelitian 

Mengingat tujuan merupakan arah dan suatu kegiatan untuk mencapai 

hasil yang diharapkan dan terlaksana dengan baik dan teratur, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

bangun ruang dari perbedaan penggunaan model pembelajaran. 

 

 



2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar terutama pada pokok 

bahasan bangun ruang ditinjau dari perbedaan keaktifan siswa dalam 

pelajaran matematika. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode belajar dengan keaktifan 

siswa terhadap hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan 

bangun ruang. 

 
F.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah  

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan keaktifan belajar siswa melalui pembelajaran tipe TAI dan 

tipe TPS. 

Secara khusus hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut : 

a. Dengan pembelajaran kooperatif akan menumbuhkan keaktifan dan 

kreativitas siswa, sehingga akan mempunyai kesempatan dalam 

meningkatkan kemampuan masing – masing. 

b. Pembelajaran menggunakan tipe TAI dan TPS dimana menekankan 

kerja sama antar siswa sehingga dapat mempermudah siswa dalam 

mempelajari matematika khususnya pada materi bangun ruang. 

2. Manfaat Praktis 

Pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

solusi nyata berupa langkah-langkah untuk meninkatkan keaktifan belajar 



siswa dalam menyelesaikan soal matematika melelui pembelajaran tipe 

TAI dan TPS.  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memmberikan manfaat bagi : 

a. Bagi guru 

1) Menanamkan kreativitas dalam usaha perbaikan pembelajaran 

matematika. 

2) Memberikan informasi kepada guru matematika untuk lebih 

menekankan keterlibatan siswa dan memberikan kesempatan siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. 

3) Membantu guru matematika dalam usaha mencari strategi 

pembelajaran yang tepat. 

b. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar . 

2) Meningkatkan kegiatan belajar, mengoptimalkan kemampuan 

berfikir, tanggung jawab, keaktifan dan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 


