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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan selalu akan berubah sesuai perkembangan zaman yaitu 

perkembangan ilmu dan teknologi. Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas 

pada abad ke-21, diperlukan kesiapan berbagai bidang agar bangsa Indonesia tidak 

dimangsa oleh negara lain. Peningkatan sumber daya manusaia (SDM) diperlukan 

dalam mengantisipasi segala permasalahan yang timbul di era kemajuan teknologi 

dan perdagangan bebas. Salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya 

manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

 Pendidikan adalah kegiatan formal yang melibatkan guru, murid, kurikulum, 

evaluasi, administrasi yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih 

bertambah pengetahuan, skill dan nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan 

dalam kalender akademik (Jumali, Surtikanti, Aly, dan Sundari, 2008:19-20). 

Pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi manusia karena pendidikan itu 

menyangkut kelangsungan hidup  dan masa depan manusia. Oleh karena itu bidang 

pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk mendapatkan hasil yang unggul dan 

mampu bersaing dengan negara lain. 

 Matematika sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari karena matematika 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir yang makin dibutuhkan pada masa kini 

dari masa-masa sebelumnya Matematika merupakan bahasa simbolis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, yang 

memudahkan manusia berfikir dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari 

(Abdurrahman, 2012:225). Matematika diperlukan bukan hanya di bidang 

pendidikan saja tetapi hampir di setiap pekerjaan keterampilan matematika 

diperlukan. Sudah menjadi hal yang umum pelajaran matematika tidak disukai oleh 

kebanyakan siswa. Bagi orang yang tidak suka dengan matematika, mata pelajaran 

ini dianggap momok,pelajaran yang paling susah dan membosankan. Masalah 

klasik dalam pembelajaran matematika di Indonesia adalah rendahnya hasil belajar 

siswa dan keaktifan belajar siswa dalam matematika. Hal ini terlihat berdasarkan 
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data tentang program for International Student Assesment (PISA) tahun 2009, 

menunjkkan bahwa diantara 65 negara, Indonesia menduduki peringkat kedua dari 

bawah. Sedangkan untuk kemampuan matematika siswa Indonesia bardasarkan 

hasil survei Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 

2011, menyebut bahwa nilai rata-rata matematika siswa Indonesia menempati 

urutan ke-38 dari 42 negara. 

 Hasil belajar matematika pada ujian tengah semester minggu lalu di SMP N 

2 Tawangsari masih rendah. Untuk kelas VII Semester Gasal berdasarkan analisis 

dari 162 siswa diperoleh 28.12 persen hasil belajarnya sudah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), sedangkan 71.88 persen belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Untuk meningkatkan hasil belajar siswa selanjutnya 

maka perlu tindakan yang tepat agar siswa terdorong memahami konsep dan 

termotivasi dalam pembelajaran matematika. Para guru harus berusaha menyusun 

dan menerapkan berbagai metode yang bervrisi agar siswa tertarik dan bersemangat 

dalam belajar matematika melalui strategi pembelajaran Team Assited 

Individualization dan Think Pair Share. 

 “Strategi Team Assisted Individuliztion merupakan strategi pembelajaran 

yang mendorong siswa untuk berfikir baik secara individual maupun dalam suatu 

tim dan kooperatif terhadap tim yang lainnya (Warsono dan Hariyanto,2012:199). 

Dalam strategi ini, diterapkan bimbingan dalam kelompok kecil. Siswa yang pandai 

dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, sedangkan siswa yang 

lemah dapat terbantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan 

strategi Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi 

suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua diskusi membutuhkan 

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan. Proses yang digunakan 

dalam Think Pair Share dapat memberi siswa waktu yang lebih banyak untuk 

berfikir, untuk merespon dan saling membantu (Trianto, 2007: 61). 

 Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari rendahnya 

keberhasilan dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran Matematika. 

Keberhsilan proses belajar matematika dilihat dari tingkat pemhaman, penguasaan 

materi, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran serta hasil belajar 
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matematika. Semakin tinggi tingkat pemahaman, penguasaan materi, keaktifan 

siswa dan hasil belajar maka semakin tinggi juga keberhasilan pembelajaran 

matematika. Tetapi dalam nyatanya yang ditemui hasil belajar matematika siswa 

yang dicapai masih rendah. Ini berarti tinggi rendahnya hasil belajar matematika 

disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor yang bersumber dari 

siswa yaitu keaktifan siswa dan faktor yang bersumber dari guru yaitu strategi 

pembelajaran siswa yang pada umumnya cenderung dilakukan secara 

konvensiaonal, dimana kegiatan belajar mengajar lebih terpusat pada guru yang 

siap mentransfer ilmunya langsung kepada siswa dan siswa cenderung pasif saat 

belajar. Untuk itu dalam pembelajaran matematika guru  hendaknya memilih dan 

menggunakan strategi yang dapat melibatkan siswa belajar lebih aktif, baik secara 

mental, intelektualfisik, maupun sosial. 

 Untuk mewujudkan keberhsilan dalam pembelajaran matematika penulis 

tertarik menggunakan strategi pebelajaran Team Assisted Individualization dan 

Think Pair Share yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 

ditinjau dari keaktifan belajar siswa. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Eksperimen Pembelajaran Matematika 

dengan Strategi Team Asssisted Individualization dan Think Pair Share terhadap 

Hasil Belajar ditinjau dari Keaktifan Siswa Kelas VII Semester Gasal SMP N 2 

Tawangsari tahun 2017/2018”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

1. Hasil belajar ulangan tengah semester SMP N 2 Tawangsari yang sebagian 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal sehingga perlu ditingkatkan. 

2. Pola pelayanan dalam pembelajaran matematika cenderung masih 

konvensional. 

3. Rendahnya  keaktifan siswa dalam belajar matematika. 

4. Kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran. 

5. Kemampuan siswa dalam memecahkan persoalan matematika yang perlu 

ditingkatkan. 
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C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan pemilihan masalah di atas, agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah dan mendalam masalah-masalah tersebut penulis batasi sebagai berikut : 

1. Perbedaan Strategi pembelajaran yang dipilih dalam penelitian ini terhadap 

hasil belajar siswa  adalah dengan strategi Team Assisted Individualization dan 

strategi Think Pair Share. Dalam hal ini strategi pembelajaran Team Assisted 

Individualization adalah strategi pembelajaran yang berbentuk kelompok kecil 

yang heterogen dengan latar belakang cara berfikir yang berbeda untuk saling 

membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan. Think Pair Share 

adalah strategi pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa. Strategi ini suatu cara yang efektif untuk membuat variasi 

suasana pola diskusi kelas. 

2. Keaktifan belajar siswa di batasi pada keaktifan lingkungan sekolah selama 

proses pembelajaran. 

3. Subyek penelitian yang diambil adalah siswa SMP  N 2 Tawangsari kelas VII 

semester Gasal tahun  2017/2018. 

D. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah adalah persoalan atau masalah yang harus dipecahkan 

sehingga menjadi persoalan menjadi jelas. Adapun permasalahan yang timbul disini 

adalah: 

1. Adakah perbedaan strategi Team Assisted Individualization dan Think Pair 

Share terhadap hasil belajar? 

2. Adakah perbedaan keaktifan siswa terhadap hasil belajar? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan keaktifan belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Masalah 

 Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah agar suatu penelitian 

dapat lebih terarah dan batasan-batasannya tentang objek yang diteliti. Adapun 

tujuan penelitian adalah: 
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1. Untuk menguji perbedaan pembelajaran dengan strategi Team Assisted 

Individualization dan Think Pair Share terhadap hasil belajar. 

2. Untuk menguji perbedaan keaktifan siswa terhadap hasil belajar. 

3. Untuk menguji  interaksi antara strategi Team Assisted Individualization dan 

Think Pair Share ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran Matematika, tentang peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika. Utamanya pada peningkatan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi Team Assisted 

Individualization dan Think Pair Share ditinjau dari keaktifan belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru dan Calon Guru 

 Memberi masukan kepada guru ataupun calon guru matematika dalam 

menggunakan strategi pembelajaran matematika untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

b. Bagi Siswa  

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk peningkatan 

kualitas belajar tentang penerapan strategi Team Assisted Individualization 

dan Think Pair Share supaya dapat memberikan pengarh terhadap hasil 

belajar matematika dan meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah untuk peningkatan hasil belajr siswa di sekolah. 

 


