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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses yang berisi pengajaran suatu ilmu dari 

seseorang ahli atau yang menguasai bidang ilmu tertentu kepada orang lain 

untuk suatu tujuan tertentu. Oemar Hamalik (2003: 57) mengungkapkan 

bahwa Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam 

sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. Material, 

meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide dan film, audio 

dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan  terdiri dari ruangan kelas, 

perlengkapan audio visual, juga komputer.  Prosedur meliputi jadwal dan 

metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 

Pembelajaran menurut Gintings (2008: 34) adalah pengalaman terencana 

yang membawa perubahan tingkah laku, memotivasi dan menyediakan 

fasilitas agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Usman dalam 

Asep Jihad dan Abdul Haris (2009 : 12) menjelaskan bahwa Pembelajaran 

adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai 

pemegang peranan utama. Pembelajaran merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian aktivitas guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dari pengakuan ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur 

manusiawi dan pengalaman terencana yang membawa perubahan tingkah 

laku dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai 

peranan utama yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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Terdapat beberapa cara pembelajaran untuk mencapai tujuan. Cara-

cara tersebut dinamakan dengan model pembelajaran. Berikut ini adalah 

beberapa model pembelajaran yang dapat diterapakan yang pertama 

menurut Bobbi DePorter & Mike Hernacki  (2011:16 ) mengemukakan 

tentang model pembelajaran kuantum yang merupakan terjemahan dari 

bahasa asing yaitu quantum learning. “Quantum Learning  adalah kiat, 

petunjuk, strategi dan seluruh proses belajar yan1g dapat mempertajam 

pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses 

yang menyenangkan dan bermanfaat”. Model kedua adalah think talk write 

(TTW)  merupakan model pembelajaran kooperatif tipe  yang diperkenalkan 

oleh Huinker & Laughlin. Pada model ini dibangun melalui tiga proses yaitu 

berfikir berbicara dan menulis. Menurut Yamin dan Ansari (2012: 84) 

Model ini menumbuh kembangkan kemampuan pemecahan masalah. Untuk 

yang ketiga Think pair share merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman (2012) sebagai salah satu 

struktur kegiatan cooperative learning. Think pair share memberikan waktu 

kepada para siswa untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama 

lain. Think pair share memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri 

serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari pembelajaran ini 

adalah optimalisasi partisipasi siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa  di MAN  1 Boyolali 

kelas X IPS3, diperoleh informasi bahwa aktifitas belajar saat 

berlangsungnya pembelajaran matematika masih rendah. Aktivitas belajar 

yang rendah ini dapat dilihat dari indikator, yaitu : aktivitas belajar 23 siswa 

(27,27%) dan penguasaan materi 16 siswa (20,30%). 

Rendahnya aktivitas belajar matematika ditunjukan oleh berbagai 

faktor. Faktor yang pertama adalah disebabkan guru masih cenderung aktif, 

dengan pendekatan konvensional menyampaikan materi kepada para peserta 

didik, sehingga siswa dalam mengkomunikasikan matematis dan motivasi 

masih sangat kurang. Faktor yang kedua adalah mempengaruhi kualitas 

belajar siswa yang berakibat pada rendahnya prestasi belajar dan 
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penguasaan materi siswa di sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

dalam menyikapi rendahnya aktivitas belajar matematika adalah dengan 

melalui pemilihan metode atau pendekatan dalam pembelajaran yang lebih 

menekankan pada aktifitas belajar dan penguasaan materi di kelas. 

Salah satu alternatif pembelajaran yang memungkinkan dapat 

mengembangkan aktivitas belajar yaitu dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Shere. Tujuan dari diterapkannya 

metode pembelajaran tersebut tidak hanya berfokus pada satu mata 

pelajaran saja. Sehingga metode bersifat umum. Dalam penelitian ini salah 

satu metode akan diterapkan pada pembelajaran matematika, karena mata 

pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diindikasi 

mempunyai nilai rendah. Menurut Marpaung (Fahinu 2005 : 1) 

menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan nilai matematika rendah 

adalah paradigma proses pembelajaran matematika di kelas memiliki ciri-

ciri : 

a. Guru aktif menyampaikan sejumlah informasi 

b. Siswa dipaksa belajar, tidak menumbuhkan kesadaran makna belajar 

c. Pembelajaran berfokus kepada guru 

d. Ketergantungan siswa pada guru 

e. Kompetensi siswa kurang diperhatikan dan dikembangkan 

f. Pemahaman materi yang dipelajari diukur melalui tes objektif 

g. Kesempatan siswa melakukan refleksi dan negosiasi melalui interaksi 

kurang dikembangkan 

h. Pemahaman siswa cenderung pada pemahaman instrumental bukan 

pada pemahaman relasional. 

Berdasarkan ciri-ciri di atas, ide-ide kreatif siswa kurang 

berkembang, kurangnya daya nalar, dan tidak mempunyai kreatifitas dalam 

menyelesaikan atau memecahkan masalah. Selain itu kurangnya keberanian 

siswa untuk bertanya kepada guru dan temannya. Siswa yang enggan 

bertanya menunjukkan bahwa tidak baiknya komunikasi antara siswa 

tersebut dengan guru atau temannya. Maka dari itu dibutuhkan suatu 
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setrategi yang dapat digunakan sebagai acuan oleh guru dalam 

menyampaikan pembelajaran matematika sehingga aktifitas belajar antara 

siswa dan guru dapat ditingkatkan.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan di MAN 1 

BOYOLALI diperoleh informasi bahwa peningkatan aktifitas belajar 

matematika masih sangat rendah dan perlu diperbaiki. Sehingga strategi 

yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share dengan tujuan untuk meningkatkan 

aktifitas belajar matematika. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu  

1. Bagaimana pembelajaran kooperatif tipe think pair share dapat 

ditingkatkan?  

2. Adakah peningkatan aktivitas belajar matematika dapat 

ditingkatkan melalui pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Shere pada siswa MAN 1 Boyolali tahun ajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika melalui 

pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika pada siswa MAN 1 

Boyolali tahun ajaran 2015/2016 melalui strategi pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share. 
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D. Manfaat Pembelajaran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan beberapa 

manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi atau acuan dalam penelitian selanjutnya dengan 

tema yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas belajar 

matematika melalui aspek psikomotorik, afektif dan kognitif. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan metode pembelajaran 

matematika yang efektif bagi siswa agar dapat meningkatkan 

prestasi siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan prestasi sekolah dan 

ksualitas pembelajaran disekolah. 

 

 


