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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dasar perkembangan dari berbagai ilmu adalah matematika. Matematika 

terus berkembang dari dahulu hingga sekarang. Matematika dipelajari dan 

dikembangkan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dalam 

kehidupan sehari- hari, baik dalam masalah pengukuran, transaksi jual beli, 

maupun perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Matematika diajarkan di semua jenjang pendidikan baik pendidikan di umum 

maupun kejuruan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas, sampai dengan perguruan tinggi. Matematika ini dalam 

pembelajarannya memiliki beberapa tujuan antara lain: 1) Dalam pemecahan 

masalah dapat dilakukan dengan memahami konsep matematika dan menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma, secara 

akurat, luwes, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 2) Menggunakan pula 

sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, dan mampu membuat generalisasi 

berdasarkan fenomena atau data yang ada, 3) Menggunakan penalaran pada sifat, 

melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan, maupun 

menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks 

matematika maupun diluar matematika, 4) Mengkomunikasikan gagasan, 

penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan 

kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah, 5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah, 6) Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

matematika dalam pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten, menjunjung 

tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, 

ulet, tangguh, kreatif, menghargai konteks lingkungan, kerjasama, adil, jujur, 

teliti, cermat, bersikap luwes dan terbuka, memiliki kemauan rasa dengan orang 
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lain, 7) Melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan 

matematika, 8) Melakukan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk 

melakukan kegiatan- kegiatan matematika. Kecakapan atau kemampuan- 

kemampuan tersebut saling terkait erat, yang satu memperkuat sekaligus 

melakukan yang lain. 

Proses pembelajaran mulai dari satuan tingkat dasar perguruan tinggi 

matematika senantiasa diajarkan sehingga muncul anggapan bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang sulit, oleh karena itu mata pelajaran tersebut 

menjadi salah satu penyebab utama ketidaklulusan siswa dalam UN (Kedaulatan 

Rakyat, 21 Maret 2009). Indikasi tersebut dapat muncul karena adanya prestasi 

belajar matematika yang masih rendah. Hal ini tentu menjadi salah satu tugas guru 

dan siswa untuk memperbaikinya. Tugas guru yang lain yaitu melaksanakan 

pembelajaran di kelas. 

Guru adalah seorang pekerja professional yang diberi tugas, wewenang dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan di sekolah khususnya kegiatan 

proses belajar mengajar. Seorang guru harus memiliki kemampuan dasar yang 

meliputi kemampuan dasar personal-sosial dan kemampuan dasar professional. 

Kemampuan dasar personal sosial yang harus dimiliki guru meliputi : 1) 

Kemampuan mengembangkan sifat –sifat pribadi yang terpuji yang disyaratkan 

bagi jabatan guru – pendidik, 2) Kemampuan berkomunikasi dengan teman 

sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, 3) Kemampuan 

berkomunikasi dengan masyarakat untuk penuaian misi pendidikan dengan 

mengamalkan bidang studi dan keterampilannya. 

Kemampuan dasar profesional yang harus dimiliki guru meliputi : 1) 

Penguasaan bahan pembelajaran dari setiap mata pelajaran yang diampunya dan 

pendalaman melalui perpustakaan sehingga dapat menjadi informator yang 

merupakan sumber informasi kegiatan pengajaran, 2) Pengelolaan kelas dengan 

mengatur tata ruang kelas yang menciptakan iklim belajar mengajar yang sesuai, 

sehingga memungkinkan dilaksanakan kegiatan proses belajar mengajar yang 

sesuai dengan kemampuan siswa masing masing, 3) Pemakaian media dan sumber 
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belajar, agar hasil belajar dapat lebih optimal, guru harus mampu menggunakan 

berbagai media dan sumber belajar. 

Mengacu dari point ketiga mengenai kemampuan dasar professional guru. 

Maka dari memang perlu adanya penggunaan model pembelajaran yang tepat 

untuk menunjang hasil belajar siswa, misalnya model pembelajaran kooperatif 

Think Pair Share dan Team Assisted Individualization. 

Kedua model pembelajaran koopertif tersebut memiliki kesamaan yaitu 

sama-sama menggunakan sistem kelompok (diskusi bersama). Perbedaan antara 

kedua model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran kooperatif Think 

Pair Share lebih pada kelompok besar (dalam satu kelas) sedangkan model 

pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization pada kelompok 

kecil dengan membawa pendapat dari masing – masing siswa yang telah belajar 

secara individu terlebih dahulu. 

Adanya kedua model pembelajaran tersebut diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Kedua model pembelajaran tersebut tidak akan 

berhasil tanpa adanya keaktifan belajar dari masing- masing siswa, maka dari itu 

perlu dilakukan adanya pengertian terlebih dahulu mengenai kedua model 

pembelajaran tersebut dengan cara mempraktekan kedua model pembelajaran 

tersebut. Keaktifan belajar siswa juga bisa dijadikan sebagai salah satu nilai untuk 

guru karena melihat dari aktif atau tidaknya siswa dikelas, maka dapat dibuktikan 

siswa memperhatikan atau tidak ketika sedang mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

dan mengetahui keaktifan belajar siswa maka perlu dilakukan eksperimen kepada 

kedua model pembelajaran tersebut. Untuk itu penulis ingin meneliti tentang 

Eksperimen Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share dan Team Assisted 

Individualization Terhadap Hasil Belajar Matematika ditinjau dari Keaktifan 

Belajar Siswa. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar matematika. 

2. Penerapan model pembelajaran yang kurang efektif. 

3. Siswa menganggap matematika adalah mata pejaran sulit. 

4. Siswa memiliki tingkat keaktifan yang berbeda menjadikan hasil matematika 

kurang maksimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada: 

1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Think Pair Share dan Team 

Assisted Individualization 

2. Hasil pembelajaran matematika pada penelitian ini dibatasi pada keaktifan 

belajar siswa. 

3. Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada keaktifan 

melakukan percobaan dan keterampiln dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka penulis kemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif Think Pair Share dan Team 

Assisted Individualization terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar matematika ? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran dan kekatifan belajar siswa ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
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1. Menguji dan menganalisis perbedaan pengaruh model pembelajaran kooperatif 

Think Pair Share dan Team Assisted Individualization terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. Menguji dan menganalisis perbedaan pengaruh tingkat keaktifan belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

3. Menguji dan menganalisis interaksi antara model pembelajaran dan keaktifan  

belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan 

ilmu pengetahuan serta mendukung gagasan mengenai model 

pembelajaran Think Pair Share dan model pembelajaran Team Assisted 

Individalizasion dalam kaitannya dengan hasil belajar siswa. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran, khususnya dalam 

upaya peningkatan hasil belajar matematika yang ditinjau dari keaktifan 

belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Bermanfaat menemukan solusi untuk meningkatkan kemampuan 

memahami mata pelajaran matematika. 

2) Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

3) Dapat menghargai pendapat orang lain melalui aktivitas diskusi. 

4) Mempermudah siswa untuk menyerap materi yang diberikan. 

b. Bagi Guru 

1) Memberi masukan kepada guru dalam memilih strategi pembelajaran 

yang efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar pada mata 

pelajaran matematika sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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2) Mengasah kemampuan guru dalam menerapkan efektivitas model 

pembelajaran pada mata pelajaran matematika. 

3) Dapat dimanfaat guru untuk evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran matematika yang dilaksanakan. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan kualitas sekolah. 

2) Menumbuhkan iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share dan 

model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization. 

2) Menambah pengalaman dalam kegiatan pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share dan 

model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization. 


