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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah wahana untuk mempersiapkan manusia dalam 

memecahkan problematika kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan 

datang. Mutu bangsa di kemudian hari tergantung pada pendidikan yang 

disuguhkan dan dinikmati oleh anak-anak Indonesia sekarang, terutama melalui 

pendidikan formal di sekolah. Hal ini merupakan sebuah rangkaian dalam 

mencerdaskan bangsa (Djumali, dkk, 2014:1). Agar tujuan tersebut dapat dicapai 

maka keterampilan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia kerja 

haruslah mempunyai sikap yang kreatif, inovatif, aktif serta mampu berpikir 

kritis sehingga mampu memajukan bangsa Indonesia ini. Dari segi manfaatnya, 

pendidikan memberikan informasi untuk memahami ilmu pengetahuan yang 

selalu berkembang, dan memberikan pengalaman; mengembangkan talenta pada 

setiap individu serta membentuk dan memperbaiki pola pikir seiring dengan 

perkembangan zaman.  

Dalam pendidikan tentunya matematika sudah tak asing lagi karena dalam 

perkembangannya matematika merupakan ilmu dasar yang penting untuk 

berbagai ilmu pengetahuan. Pada kehidupan sehari-hari pun secara tidak 

langsung kita telah mempelajari matematika. Matematika berfungsi sebagai alat 

untu memecahkan masalah, alat untuk berkomunikasi, alat untuk berpikir logis 

dan rasional, dan alat untuk memperlancar hubungan antar individu (Jamaris, 

2013:179). Namun, orang beranggapan khususnya pada peserta didik mengeluh 

karena mereka menganggap matematika mata pelajaran yang sulit untuk 

dipahami menyangkut materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Banyak 

siswa gagal atau tidak memberi hasil yang baik dalam pelajarannya karena siswa 

tersebut tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif. Siswa kebanyakan 

hanya mencoba menghafal pelajaran dan memasukkan ilmu tanpa ada 
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penyaringan terlebih dahulu, sehingga tidak paham benar konsep urutannya 

(Abdusysyakir, 2007:14).   

Padahal matematika tidak hanya sebagai ilmu, tetapi juga sebagai dasar 

logika penalaran dalam ilmu lain. Matematika bukan materi yang untuk dihafal, 

melainkan memerlukan penalaran dan pemahaman yang lebih. Kemampuan 

penalaran merupakan salah satu yang harus dimiliki siswa dalam belajar 

matematika. Kemampuan penalaran adalah kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan berdasarkan informasi yang ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMP Negeri 2 Banyudono 

di kelas VIII A yang berjumlah 32 siswa permasalahan yang muncul yaitu 

menurunnya minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika, kurang 

aktifnya siswa selama proses pembelajaran, serta kemampuan penalaran 

matematika yang masih relatif rendah. Sehingga prioritas masalah yang terjadi 

dalam proses pembelajaran ini yakni kemampuan penalaran matematika yang 

masih relatif rendah. 

Kemampuan penalaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, karena 

kemampuan penalaran itu digunakan untuk memecahkan masalah matematika. 

Kemampuan penalaran siswa yang rendah akan mempengaruhi kualitas belajar 

siswa yang akan berdampak pada rendahnya prestasi hasil belajar siswa. 

Kemampuan penalaran pada hakikatnya itu tidak statis, tetapi berkembang 

melalui pengalaman dan dipahami dengan lebih mudah melalui latihan-latihan 

soal. Kemampuan penalaran siswa harus diasah agar siswa dapat menggunakan 

nalar yang logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika, maka 

diharapkan nantinya siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya.  

Hal ini didukung oleh data yang diperoleh selama penelitian yaitu, siswa 

yang mampu mengajukan dugaan sebanyak 5 siswa (15,625%), siswa yang 

mampu memanipulasi matematika sebanyak 4 siswa (12,5%), serta siswa yang 

mampu menarik kesimpulan dari pernyataan sebanyak 5 siswa (15,625%). 

Akar dalam permasalahan di atas yakni kurangnya penggunaan alat peraga 

yang digunakan oleh guru, dan keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran 

yang cenderung pasif. Di samping itu, model pembelajaran yang digunakan oleh 
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guru masih bersifat satu arah dan kurang bervariasi sehingga menimbulkan 

kesan yang monoton. Di lain sisi, kegiatan pembelajaran yang masih didominasi 

oleh guru dimana guru menerangkan materi kemudian siswa mendengarkan dan 

mencatat materi yang telah disampaikan. Rusman (2012: 132) mengatakan 

“Penggunaan pendekatan yang berpusat pada guru (teacher centered 

approaches) berujung pada strategi pembelajaran langsung, pembelajaran 

deduktif atau pembelajaran ekspositori”. 

Agar kesulitan yang dihadapi siswa dapat diatasi dan kemampuan 

penalaran dapat ditingkatkan, tentu dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang 

mampu memberikan kebermaknaan belajar bagi siswa. Menurut Dick and Carey 

(1985) dalam Rusman (2012: 132) strategi pembelajaran adalah suatu perangkat 

materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang cocok digunakan untuk membantu meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS). 

Menurut Lie (2008:57), model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) adalah salah satu tipe model pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menunjukkan partisipasi kepada 

orang lain. Dengan metode pembelajaran ini, diharapka peserta didik lebih 

banyak memiliki kesempatan untuk lebih aktif di dalam kelas dan mampu 

meningkatkan kemampuan penalaran serta pemahamnya.  Fogarty dan Robin 

(1996) menyatakan bahwa Think Pair Share memiliki keuntungan sebagai 

berikut: (1) Mudah dilaksanakan dalam kelas yang besar, (2) Memberikan waktu 

kepada siswa untuk merefleksikan isi materi pelajaran, (3) Memberikan waktu 

kepada siswa untuk melatih mengeluarkan pendapat sebelum berbagi dengan 

kelompok kecil atau kelas secara keseluruhan.  

Berdasarkan akar penyebab yang paling dominan tersebut dapat diajukan 

alternatif tindakan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share (TPS).  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Adakah peningkatan kemampuan penalaran dalam pembelajaran Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel melalui pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Banyudono Semester Genap Tahun 

Ajaran 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 2 Banyudono dalam pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 2 Banyudono dalam pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel melalui pembelajaran Think Pair Share (TPS). 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan 

alternatif pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran siswa dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran 

Think Pair Share (TPS).. Serta bagi siswa agar mampu meningkatkan 

kemampuan penalaran. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. 
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a. Bagi Siswa 

Dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan model 

pembelajaran yang bervariasi  guna meningkatkan kemampuan 

penalaran siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

pembelajaran Think Pair Share (TPS). 

c. Bagi Sekolah  

Dapat memberikan sumbangan yang tepat sasaran  sehingga 

memperbaiki proses pembelajaran serta peningkatan mutu sekolah. 

 

 

 


