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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Melalui pendidikan, manusia 

dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kreatifitas terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain dari 

pendidikan adalah mengurangi kebodohan, keterbelakangan dan 

kemiskinan karena ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

dapat menjadikan seseorang mampu mengatasi problematika. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia di mana berbagai 

permasalahan dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan 

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu berperan 

dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

Berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang 

peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat diwujudkan melalui 

pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan 

sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta 

pelatihan bagi guru dan tenaga pengajar lainnya. 
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Keberhasilan dunia pendidikan pada abad ke-21 akan tergantung 

terutama pada sejauh mana kita mengembangkan ketrampilan-ketrampilan 

yang tepat untuk menguasai kekuatan kecepatan kompleksitas dan 

ketidakpastian yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh 

karena itu bidang pendidikan perlu dan harus mendapatkan perhatian, 

penanganan dan prioritas secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, 

masyarakat pada umumnya dan para pengelola pendidikan pada 

khususnya. 

Pembelajaran merupakan jantung dari pendidikan dalam suatu 

instansi pendidikan yang bersifat kompleks dan dinamis, sehingga tenaga-

tenaga pendidik terutama guru perlu menerapkan strategi pembelajaran 

yang efektif. Dalam pembelajaran yang efektif guru diharapkan mampu 

menciptakan suasana belajar yang menarik, menantang, menyenangkan, 

dan bermakna. Sehingga peserta didik merasa termotivasi untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas, terutama dalam 

pembelajaran matematika. 

Pembelajaran   matematika   sepatutnya   dilakukan   dengan   

kondisi  dan suasana  kelas  yang   menyenangkan.  Mengingat  

matematika   merupakan  mata pelajaran yang  terkenal  sulit  dan  

memerlukan logika berfikir yang tinggi.Selain itu juga dikhawatirkan 

aktivitas belajar matematika  akan  terganggu  jika suasana pembelajaran  

matematika  tidak  menyenangkan  apalagi  jika  terjadi  fobia  atau 

ketakutan-ketakutan terhadap matematika. 



Upaya  mengatasi  kesulitan  belajar  matematika  dan 

meningkatkan mutu pendidikan   sekolah   telah  banyak  dilakukan,  

diantaranya  adalah  dengan  cara menerapkan   metode  mengajar  dan   

model  pembelajaran  yang  baru .   Metode mengajar  adalah  cara  yang  

digunakan oleh guru dalam mengajarkan satuan atau unit materi  pelajaran 

dengan memusatkan  pada  keseluruhan  proses  atau situasi belajar untuk 

mencapai tujuan belajar.   

Dalam   interaksi   belajar   mengajar   terdapat   berbagai  macam  

metode pengajaran  yang   bertujuan  agar  proses  belajar  mengajar  dapat  

berjalan  baik. Hal  ini  juga  bertujuan  untuk  menciptakan  proses belajar  

mengajar  aktif  serta memungkinkan  timbulnya   sikap  keterkaitan   

siswa  untuk  mengikuti  kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh.  

Upaya untuk meningkatkan kemampuan kreatifitas dan 

pemahaman konsep siswa adalah salah satu prioritas utama dalam kegiatan 

pendidikan. Upaya tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab semua 

pendidik. Salah satu upaya yang dimaksud adalah peningkatan 

kemampuan tenaga pengajar yang mengacu pada dua macam kemampuan 

pokok yaitu kemampuan dalam bidang ajar. Kemampuan bagaimana 

mengelola proses belajar mengajar dijawab dengan metodelogi sedang apa 

yang diajarkan berkaitan dengan mata pelajaran. Kedua hal diatas yaitu 

mata pelajaran (materi) dan metodelogi (strategi pembelajaran) adalah dua 

hal yang saling berkaitan, sehingga keduanya harus berejalan secara 

seimbang dan serasi. Apabila guru dapat menguasai tentang apa yang 



diajarkan dan bagaimana pengajarannya, maka pembelajaran akan dapat 

berjalan secara lancar dan dapat memberikan hasil optimal. 

Setelah menyelesaikan suatu proses belajar untuk meningkatkan 

kreatifitas belajar dan pemahaman konsep pada siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran  tersebut, perlu adanya kerjasama 

antara kepala sekolah, guru dan peneliti yaitu melalui penelitian tindakan 

kelas (PTK). Proses PTK ini memberikan kesempatan kepada peneliti dan 

guru untuk mengidentifikasi masalah- masalah pembelajaran di sekolah 

sehingga dapat dikaji,  ditingkatkan dan dituntaskan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat di identifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

2. Kurang tepatnya metode yang digunakan guru matematika dalam 

menyampaikan pokok bahasan tertentu akan mempengaruhi kreativitas 

belajar dan pemahaman konsep matematika. 

3. Pada saat proses belajar matematika, banyak guru yang kurang 

memperhatikan apakah siswanya dapat menerima prosedur 

pembelajaran yang dilakukan. 

 

 



C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya 

maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian hanya dilaksanakan di SMPN 3 Bae Kudus. 

2. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIC SMPN 3 Bae Kudus. 

3. Penelitian dilakukan pada saat pembelajaran matematika didalam 

kelas. 

4. Penelitian dilakukan dengan pendekatan belajar Think-Pair-Share 

(TPS). 

5. Kemampuan kreatifitas belajar dan pemahaman konsep matematika 

dapat dilihat dari hasil test setelah penggunaan pendekatan belajar 

Think-Pair-Share (TPS). 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dikemukakan rumusan permasalahan yang diangkat penulis yaitu: 

1. Adakah peningkatan kreatifitas belajar dan pemahaman konsep selama 

proses pembelajaran matematika melalui pendekatan belajar TPS? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui pendekatan TPS? 

 



E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah peningkatan 

kreatifitas belajar dan pemahaman konsep selama proses pembelajaran 

matematika melalui pendekatan belajar TPS pada peserta didik di kelas 

VII SMP Negeri 3 Bae Kudus. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pengelola pendidikan atau Guru: Memperkaya wawasan guru 

tentang beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki Proses Belajar Mengajar. 

b. Bagi siswa : memperkenalkan kepada siswa variasi model 

pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan minat siswa terhadap 

pembelajaran Matematika. 

c. Bagi khasanah pendidikan : Memberikan sumbangan pemikiran 

sebagai alternatif penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

terhadap kemampuan kreatifitas dan pemahaman konsep. 

 


