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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM). Salah satu langkah untuk meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan 

pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang dinamis, sehingga perlu adanya 

suatu perubahan atau perbaikan secara terus menerus sesuai dengan 

perkembangan masyarakat. Ilmu pengetahuan akan semakin maju dan 

berkembang pesat, oleh karena itu dari waktu ke waktu perlu adanya 

perubahan atau usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perubahan 

terhadap pendidikan dapat dilakukan dalam hal metode pengajaran, buku-

buku, sarana prasarana, dan lain sebagainya. 

Pelajaran matematika merupakan salah satu bidang yang menduduki 

peran penting dalam pendidikan di sekolah. Hal ini dapat dilihat jam 

pelajaran matematika lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran lainnya. 

Namun sampai saat ini prestasi belajar matematika di Indonesia masih 

rendah. Berdasarkan hasil studi Programme for Internasional Student 

Assessment (PISA) pada tahun 2015 pendidikan di Indonesia menduduki 

peringkat 69 dari 76 negara. Sedangkan dari hasil studi Trends in 

International Student Assesment (TIMSS) pendidikan di Indonesia dalam hal 

melakukan prosedur ilmiah menduduki peringkat 36 dari 49 negara. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor internal 

dan faktor eksternal. Salah satu faktor internalnya meliputi kreativitas belajar, 

sedangkan faktor eksternalnya adalah strategi mengajar. Strategi mengajar 

yang sering dilakukan oleh guru adalah model pembelajaran konvensional, 

yaitu guru sebagai pusat informasi (Teacher Center). Model pembelajaran 

konvensional cenderung membuat siswa menjadi bosan dan kurangnya 
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antusias dalam menerima materi pelajaran, serta menjadikan siswa menjadi 

pasif. Oleh karena itu, guru perlu inovasi untuk mengubah model 

pembelajaran, salah satunya dengan model pembelajaran kooperatif.  

Menurut Paul Egen dan Don Kauchak (2012: 136), model pembelajaran 

kooperatif adalah strategi mengajar yang memberikan peran terstruktur bagi 

siswa seraya menekankan interaksi siswa. Dengan model pembelajaran 

kooperatif diharapkan siswa dapat menjadi lebih aktif dan kreatif. Model 

Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Straydan Think Pair Share 

merupakan model pembelajaran yang merangsang aktivitas berpikir siswa 

sehingga siswa menjadi lebih aktif dan kreatif.  

Two Stay Two Stray adalah model pembelajaran yang memberikan 

kesempatakan kepada kelompok untuk membagikan informasi dengan 

kelompok lainnya. Keunggulan dari model pembelajaran Two Stay Two Stray 

adalah pembelajaran akan lebih bermakna, lebih berorientasi pada keaktifan, 

menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa, meningkatkan 

kemampuan bicara siswa, meningkatkan minat dan pretasi belajar, 

meningkatkan pola berpikir siswa. (Anita Lie, 2007: 60) 

Muhammad Nurhusain (2017) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran Two Stay Two Stray terhadap hasil 

belajar. Hal ini disebabkan oleh kelebihan model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang dapat memotivasi siswa untuk saling membantu dalam dan antar 

kelompok pada saat proses pembelajaran dapat terlihat adanya interaksi antar 

siswa sehingga memungkinkan timbulnya sikap partisipasi untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh. 

Think Pair Share adalah pembelajaran koooperatif yang memiliki 

prosedur memberikan waktu lebih banyak kepada siswa untuk memikirkan 

secara mendalam tentang apa yang dijelaskan atau dialami (berpikir, 

menjawab, dan saling membantu satu sama lain). Keunggulan dari model 

pembelajaran Think Pair Share adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir, siswa dapat 

mengembangkan ketrampilan berpikir (Trianto, 2010: 81). 
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Endang Sugiharti dan Amin Suyitno (2015) dalam peneitiannya, 

menyatakan bahwa model pembelajaran Think Pair Share memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan hasil belajar.Hal ini dapat dilihat pada 

peningkatkan kemandirian dan ketrampilan siswa dalam memecahan 

permasalahan.  

Rendahnya hasil belajar matematika siswa tidak hanya dipengaruhi oleh 

penerapan model pembelajaran tetapi juga dipengaruhi kreativitas belajar 

matematika siswa Menurut Utami Munandar (2014:25), kreativitas adalah 

suatu kemampuan umum untuk menciptakan suatu yang baru, sebagai 

kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan 

dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada 

sebelumnya.Tingginya kreativitas belajar matematika dapat berakibat 

tingginya prestasi belajar siswa, begitu pula sebaliknya rendahnya kreativitas 

belajar matematika dapatberakibat rendahnya prestasi belajar siswa. Dengan 

demikian kreativitas belajar matematika dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika sehingga terjadi kenaikan hasil belajar matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengadakan penelitian dengan judul 

Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

dan  Think Pair Shareterhadap Hasil Belajar matematika Ditinjau dari 

Kreativitas Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Karangdowo. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika siswa belum sesuai dengan harapan. 

2. Kurangnya kreativitas siswa dalam belajar matematika. 

3. Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika. 

4. Model pembelajaran yang digunakan belum bervariasi. 

5. Siswa menganggap matematika itu menjadi “momok”. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka 

penulis membatasi fokus masalah agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah dan mendalam. Pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran Two Stay Two Strayuntuk kelas eksperimen dan 

model pembelajaranThink Pair Share untuk kelas kontrol. 

2. Hasil belajar matematika siswa dibatasi pada hasil tes pada pokok 

bahasan yang diukur hanya pada aspek kognitif. 

3. Kreativitas belajar matematika difokuskan pada rasa ingin tahu, daya 

imajinasi, inisiatif, percaya diri, kebebasan dalam berpikir. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka dapat 

disusun permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Two Stay Two Stray 

dan Think Pair Share terhadap hasil belajar matematika siswa? 

2. Apakah terdapat pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap hasil 

beajar matematika siswa? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kreativitas 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh model pembelajaran Two 

Stay Two Stray dan Think Pair Share terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kreativitas belajar siswa 

terhadap hasil beajar matematika siswa. 



5 
 

3. Untuk menguji dan menganalisis interaksi antara model pembelajaran 

dan kreativitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dan Think Pair Share terhadap hasil belajar matematika 

ditinjau dari kreativitas belajar siswa. 

2. Manfaan Praktis 

a. Bagi siswa, dapat mengetahui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipeTwo Stay Two Stray dan Think Pair Share dalam 

proses pembelajaran matematika dan siswa juga dapat mengetahui 

pentingnya kreativitas belajar untuk mencapai hasil belajar yang 

lebih baik. 

b. Bagi guru, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pemikiran dan 

pertimbangan bagi guru-guru matematika dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

c. Bagi Sekolah, hasil penelitian digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah sehubungan dengan model pembelajaran yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar 

 


