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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari pendidikan.

Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam seluruh aspek

kepribadian dan kehidupannya. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana

untuk menyiapkan individu bagi kehidupannya di masa depan tetapi juga untuk

kehidupan anak yang sedang mengalami perkembangan menuju ketingkat

kedewasaan. Karena hal tersebut pendidik memiliki peran penting dalam

menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi seseorang. Diantara jenjang

pendidikan, pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang yang mempunyai

peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia

(SDM).

Sebagai pendidik atau biasa disebut dengan guru, kita harus mengetahui

dan dapat menerapkan strategi pembelajaran untuk dapat mengembangkan proses

pembelajaran yang kondusif sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal

dalam pendidikan. Pendidik di sekolah dasar harus dapat menciptakan suasana

belajar dan proses pembelajaran yang kondusif atau mendukung agar pendidikan

benar-benar mengimplemenkasikan fungsi-fungsi secara terintegrasi. Dengan kata

lain, sebagai pendidik sekolah dasar, guru harus mengetahui dan dapat

menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan pembelajaran yang

kondusif sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal ini, guru

berperan dalam menentukan cara yang dianggap efektif, untuk membelajarkan

siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, misalnya dengan pemberian tugas

atau pekerjaan rumah, dan pemilihan model dalam mengajar yang tepat untuk

siswa, dengan tujuan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa untuk dapat

mencapai KKM atau Kriteria Ketuntasan Minimal.

Sebuah pembaharuan diperlukan dalam segala bidang termasuk bidang

pendidikan. Pembaruan pendidikan diterapkan di dalam berbagai jenjang

pendidikan, termasuk di dalamnya jenjang sekolah dasar. Dalam rangka
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mengembangkan pembelajaran untuk memperoleh hasil yang maksimal, guru

dapat menggunakan model pembelajaran yang cocok dan sesuai. Model

pembelajaran yang cocok dimaksudkan harus sesuai dengan jenis mata pelajaran

dan karakteristik siswa. Selain itu juga menciptakan pembelajaran yang

menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar.

Kebanyakan guru menggunakan model konvensional dalam pembelajaran

Matematika. Kurangnya motivasi siswa dan rendahnya hasil belajar siswa dalam

pembelajaran Matematika dikarenakan guru masih mengajarkan siswa dengan

menggunakan model pembelajaran yang masih konvensional, yaitu guru hanya

menggunakan model ceramah. Hal ini membuat siswa tidak dapat memahami

materi Matematika dengan baik karena tidak dari awal siswa bekerja dan berfikir

tentang pelajaran Matematika tersebut. Di dalam kelas hanya terjadi pembelajaran

satu arah yaitu dari guru ke siswa. Guru menulis di papan tulis, menjelaskan

kemudian memberi soal kepada siswa.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah

Dasar. Mata pelajaran Matematika sangat penting diberikan kepada semua siswa

di sekolah. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan

bahwa Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan

memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif,

serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti,

dan kompetitif.

Kenyataan di lapangan pada materi bangun ruang, siswa banyak yang

mengalami kesulitan untuk menguasai konsep bangun ruang. Hal ini dikarenakan

ketika siswa duduk di kelas rendah siswa masih belum begitu menguasai berbagai

macam jenis bangun dengan baik. Pada mata pelajaran Matematika di kelas 4 SD,

siswa memerlukan motivasi belajar yang tinggi supaya hasil belajar yang dicapai
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mengalami peningkatan.

Hal yang ditemukan peneliti pada pembelajaran yang terjadi di SD Negeri

01 Ampel Kabupaten Boyolali, khususnya siswa kelas 4 pada mata pelajaran

Matematika terdapat kurangnya motivasi belajar siswa dan rendahnya hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Matematika. Pada siswa kelas 4 SD Negeri 01 Ampel

kecamatan Ampel kabupaten Boyolali, peneliti menemukan adanya pembelajaran

yang memiliki kecenderungan konvensional pada mata pelajaran Matematika.

Pembelajaran Matematika masih berpusat pada guru atau menggunakan metode

konvensional. Siswa hanya  menerima materi dari guru secara langsung, tanpa

adanya proses berfikir dari siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya.

Siswa hanya pasif dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan

pembelajaran yang tidak baik dan hasil belajar yang rendah.

Hal lain yang ditemukan peneliti selain karena pembelajaran yang masih

menggunakan model pembelajaran konvensional juga karena kurangnya motivasi

belajar siswa. Terbukti, pada saat berlangsungnya pembelajaran mata pelajaran

Matematika, siswa cenderung tidak memperhatikan penjelasan dari guru dan

siswa kurang berkonsentrasi. Karena,  ketika guru bertanya mengenai apa yang

telah dijelaskan, siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

menjawabnya, dan sering ada beberapa siswa yang tidak dapat menjawab

pertanyaan dari guru. Ditemukan juga sebagian siswa yang sibuk berbicara

dengan teman-temannya, kemudian ada juga siswa yang sibuk bermain sendiri,

seperti menggambar dan mencorat-coret buku tulis pada saat pembelajaran

Matematika berlangsung.

Rendahnya motivasi yang berimplikasi pada hasil belajar dapat dilihat dari

data ulangan siswa kelas 4 yang didapat dari Sekolah Dasar Negeri 01 Ampel,

ditemukan bahwa ketuntasan klasikal siswa kelas 4 pada mata pelajaran

Matematika. Dari 46 siswa kelas 4 yang mengikuti ulangan, 24 siswa nilainya

diatas batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan nilai 22 siswa yang

lain belum mencapai KKM. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata

pelajaran Matematika kelas 4 SDN 01 Ampel adalah 70. Melihat data ketuntasan

minimal dari siswa kelas 4 SDN 01 Ampel, masih di bawah standar kelulusan.
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Secara lebih terperinci data nilai matematika siswa kelas 4 SD Negeri 01 Ampel

disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Belajar Matematika Kelas 4 SDN 1 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No Ketuntasan Frekuensi Persentase (%)
1 Tuntas 24 52,17
2 Tidak tuntas 22 47,83

Jumlah Siswa 46 100
Nilai Minimum 45

Nilai Maksimum 83
Rata-rata Kelas 65,04

Dari data tersebut terlihat bahwa siswa yang mencapai KKM masih

dibawah 80% yaitu hanya 52,17%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya

motivasi belajar dan nilai hasil belajar matematika. Pada mata pelajaran

Matematika kelas 4 SD, siswa perlu mempunyai motivasi belajar yang tinggi agar

hasil belajar yang dicapai bagus. Untuk memenuhi keberhasilan dalam

memberikan motivasi belajar terhadap hasil belajar diperlukan kerjasama antara

guru, siswa dan orang tua. Selain itu juga diperlukan model pembelajaran yang

sesuai.

Berdasar pada pengamatan tersebut, dugaan kuat rendahnya motivasi yang

berimplikasi pada rendahnya hasil belajar adalah model pembelajaran yang masih

bersifat konvensional. Belajar Matematika memerlukan suatu rancangan

pembelajaran yang tepat supaya hasil yang yang dicapai maksimal dan

berpengaruh hasil belajar siswa. Guru harus dapat memilih cara-cara yang

menarik sehingga peserta didik mempunyai motivasi belajar yang tinggi terhadap

pembelajaran Matematika di sekolah dasar dan yang nanti akan berpengaruh pada

peningkatan hasil belajar.

Guru harus mengganti model pembelajaran yang masih konvensional

seperti ceramah dengan model-model pembelajaran yang inovatif dalam

pembelajaran Matematika. Salah satunya yaitu dengan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair
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Share, murid bekerja berpasangan untuk bertukar pikiran. Dalam model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share guru sebagai fasilitator artinya

guru membantu siswa dalam menyiapkan dan menyediakan sumber-sumber atau

peralatan untuk kelancaran belajar. Sebagai mediator, guru berperan sebagai

penghubung dalam mengaitkan antara materi pembelajaran dengan permasalahan

nyata yang ada di lapangan.

Tipe Think Pair Share memiliki dampak positif terhadap siswa yang kurang

aktif dalam proses pembelajaran karena setiap siswa saling bertukar pikiran dan

juga berdiskusi dengan pasangannya. Dari keaktifan siswa tersebut diharapkan

akan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran,

motivasi belajar bisa disebabkan karena guru menarik minat siswa untuk belajar.

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah salah satu solusi

untuk mengurangi kebosanan dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi

siswa dalam proses pembelajaran. Karena dalam Think Pair Share, siswa bertukar

pikiran dengan temannya sendiri untuk berpendapat dan mencari solusi dari

permasalahan yang diberikan oleh guru. Sedangkan hasil belajar juga diharapkan

akan meningkat dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share ini. Jika kegiatan pembelajaran dapat mendorong minat siswa dalam

mengikuti pembelajaran tentu juga akan mendorong siswa untuk aktif berperan

dalam pembelajaran dalam rangka meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa

dalam mata pelajaran Matematika.

Model pembelajaran dapat menentukan kualitas dalam pembelajaran.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini dapat

memacu konsentrasi siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau soal

dengan bertukar pikiran secara berpasangan. Dengan bertukar pikiran dengan

teman sejawatnya, siswa diharapkan akan paham akan materi yang telah diberikan

oleh guru dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dalam penelitian ini, penulis

akan memfokuskan untuk melihat peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa

pada mata pelajaran Matematika dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share pada siswa kelas 4 SD Negeri 01 Ampel

kecamatan Ampel kabupaten Boyolali.



6

1.2 Identifikasi Masalah

Permalasahan dalam pembelajaran Matematika di SD N 1 Ampel

Kabupaten Boyolali dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Hasil belajar yang didapat siswa pada pembelajaran mata pelajaran

Matematika masih belum memenuhi hasil yang maksimal atau masih kurang

memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu kurang dari 70. Hal

tersebut membuktikan adanya pembelajaran yang belum berjalan dengan baik

dan belum dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

2. Diduga kuat penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah motivasi belajar

siswa yang kurang dan penggunaan model pembelajaran pada mata pelajaran

Matematika yang masih konvensional.

3. Banyak siswa yang kurang fokus pada pembelajaran dan banyak siswa yang

merasa jenuh diduga karena masih dipakainya pembelajaran dengan model

pembelajaran yang konvensional pada pembelajaran mata pembelajaran

Matematika dan kurangnya motivasi siswa.

Dengan adanya permasalahan yang telah teruraikan dan agar kondisi

tersebut tidak berdampak buruk pada hasil belajar siswa selanjutnya, maka

dilakukan penelitian dalam pembelajaran Matematika kelas 4 Semester 2 tentang

sifat-sifat bangun ruang dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share di SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

1.3 Cara pemecahan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian tindakan

kelas difokuskan pada upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas

4 Semester 2 mata pelajaran Matematika SD N 1 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 melalui model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share.

Penggunaan model Think Pair Share ini dimaksudkan untuk mempermudah

siswa dalam mengikuti pembelajaran Matematika. Model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share dipilih karena memiliki dampak positif terhadap siswa yang
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kurang aktif dalam proses pembelajaran menjadi lebih aktif karena setiap siswa

saling bertukar pikiran dan juga berdiskusi dengan pasangannya. Hal ini akan

meningkatkan partisipasi dan interaksi anak dalam pembelajaran. Karena hal itu

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini dipilih peneliti dalam

penelitian pada siswa kelas 4 Semester 2 SD N 1 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil

belajar Matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 01 Ampel kecamatan Ampel

kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013?”

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk Meningkatkan

motivasi belajar dan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share dalam pembelajaran Matematika pada siswa kelas 4 SD

Negeri 01 Ampel kecamatan Ampel kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun

Pelajaran 2012/2013.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1.5.2.1 Manfaat teoritis

a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang cara atau strategi yang tepat

dalam mendaratkan visi pendidikan.

b. Memberi masukkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai

implementasi model pembelajaran kooperatif Tipe Think Pair Share dalam

meningkatkan motivasi dan hasil belajar.

c. Dapat diaplikasikan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat

menambah antusiasme belajar siswa.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap
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pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam

pelajaran Matematika yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan

hasil belajar siswa

1.5.2.2 Manfaat praktis

a. Manfaat bagi penulis

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share yang digunakan penulis

dapat menambah wawasan dan bekal ilmu bagi penulis.

b. Manfaat bagi siswa

1) Menambah antusiasme belajar siswa melalui penggunaan model baru

dalam proses pembelajaran siswa.

2) Meningkatnya kemandirian belajar siswa, siswa tidak lagi tergantung

kepada orang lain yaitu guru.

3) Berkembangnya daya nalar siswa, yaitu siswa dapat berpikir secara

kelompok dalam mencari dan belajar menyelesaikan suatu masalah dengan

menemukannya sendiri apa yang akan dipelajarinya nanti.

4) Meningkatkan hasil belajar siswa terkhusus pada mata pelajaran

Matematika

5) Siswa menjadi termotivasi dalam mengikuti pembelajaran Matematika

khususnya tentang bangun ruang.

c. Manfaat bagi guru

1) Menambah wawasan bagi guru melalui penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dalam proses pembelajaran siswa.

2) Meningkatkan kemampuan belajar dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share.

3) Memacu kreatifitas guru dan tidak lagi menggunakan pendekatan

konvensional ataupun model ceramah.

4) Memperkaya model pembelajaran bagi guru dengan tipe tertentu karena

dalam proses kegiatan pembelajaran tidak hanya cukup menggunakan satu

model pembelajaran saja.

5) Sebagai bahan masukan bagi guru di kelas dan dapat dikembangkan pada

mata pelajaran lain. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, dapat
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memberikan kontribusi dan menambah pemahaman guru tentang

penerapan model pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar

mengajar.

d. Manfaat bagi sekolah

1) Menambah kepustakaan sekolah

2) Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk

menerapkan model  belajar yang tepat pada mata pelajaran yang lain

3) Mendorong sekolah untuk menemukan model belajar yang benar-benar

tepat untuk meningkatkan hasil belajar Matematika di SD, khususnya pada

kelas 4 SD, sekaligus dapat memberikan kontribusi untuk menerapkan

model belajar yang tepat pada mata pelajaran yang lain.


