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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan matematika memiliki peran penting sebagai ilmu dasar 

perkembangan teknlogi modern. Pelajaran matematika telah diberikan kepada manusia 

sejak sekolah dasar. Hal ini dilakukan untuk membekali manusia dengan kemampuan 

berpikir kritis, sistematis, analitis, kreatif, logis dan kemampuan bekerja sama. 

Kemampuan tersebut diperlukan oleh manusia untuk memperoleh, mengelola dan 

memanfaatkan informasi sebagai upaya mempertahankan hidup pada keadaan yang selalu 

berubah dan kompetitif. Oleh sebab itulah pelajaran matematika dianggap sangat 

bermanfaat bagi kehidupan. 

Standar isi pelajaran matematika menurut menteri pendidikan nasional 

(permendiknas) nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran 

matematika yaitu mampu memahami dan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan 

masalah. Tujuan pembelajaran matematika tersebut berlaku untuk pendidikan dasar dan 

menengah. Dari salah satu tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam belajar 

matematika bukanlah menghafalkan kumpulan rumus-rumus, akan tetapi perlu adanya 

pemahaman konsep agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Sehingga 

pemahaman konsep matematika menjadi dasar utama yang harus dimiliki oleh peserta 

didik. Peserta didik dikatakan memahami konsep jika mampu memberikan bukti 

pemahamannya dengan menunjukkan apa saja yang mereka tahu dan menyelesaikan 

beberapa permasalahan tertentu sesuai dengan konsepnya. 

Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran matematika, perlu adanya beberapa 

faktor yang mendukung salah satunya adalah motivasi belajar. Motivasi mampu timbul 

dari dalam diri sendiri, namun dapat juga timbul dari luar diri sendiri atau lingkungan 

sekitar. Dalam kegiatan pembelajaran, perlu adanya motivasi sebagai pendorong, 

penggerak dan pengarah kegiatan. Oleh karena itu, motivasi merupakan syarat utama 

dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya motivasi, pencapaian hasil belajar tidak akan 

optimal. 

Berdasarkan pengamatan di SMP Negeri 3 Ponorogo menunjukkan bahwa 

peserta didik saat mengerjakan soal yang telah diberikan belum mampu memilih prosedur 

atau operasi tertentu dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, peserta didik juga belum 

mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Tanggung jawab 

peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya juga sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

molornya pengumpulan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru.  

Berdasarkan uraian pengamatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kesulitan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal yang divariasikan dikarenakan oleh rendahnya 

pemahaman konsep peserta didik serta kurangnya motivasi belajar peserta didik. Untuk 

mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu metode pembelajaran yang mampu 

meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar peserta didik. Salah satu alternatif 

metode pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model Cooperative Learning tipe 

Think Pair Share (TPS).   
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 Model Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS) merupakan 

pembelajaran kooperatif yang memiliki 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, dan sharing. 

Model Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS) memberikan kesempatan 

peserta didik untuk berpikir, berdiskusi dengan teman dan menjawab pertanyaan dari 

guru dengan saling membantu satu sama lain. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

think pair share memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu selama proses diskusi 

peserta didik lebih mudah memahami konsep suatu topik pelajaran dan saat proses 

pembelajaran peserta didik lebih aktif.  

 Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Cooperative Learning tipe 

Think Pair Share (TPS) untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika dan 

Motivasi Belajar Peserta Didik”. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Rendahnya pemahaman konsep matematika. 

2. Rendahnya motivasi belajar peserta didik. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model 

cooperative learning tipe Think Pair Share untuk meningkatkan pemahaman 

konsep matematika dan motivasi belajar peserta didik? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep matematika peserta didik melalui 

model cooperative learning tipe Think Pair Share? 

3. Bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik melalui model 

cooperative learning tipe Think Pair Share? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan model cooperative learning tipe Think Pair Share . 

2. Untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik melalui model 

cooperative learning tipe Think Pair Share. 

3. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui model cooperative 

learning tipe Think Pair Share. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan terkait dengan pembelajaran matematika dengan model 
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cooperative learning tipe TPS untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

motivasi belajar peserta didik. 

2. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat menambah informasi atau referensi untuk melakukan 

penelitian mengenai pembelajaran matematika dengan model cooperative 

learning tipe Think Pair Share untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

motivasi belajar peserta didik. 

3. Bagi guru matematika 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas yang menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS sebagai model alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

motivasi belajar peserta didik. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

peneliti membatasi penelitian penerapan model cooperative learning tipe Think Pair 

Share untuk meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar peserta didik pada 

materi Peluang. Objek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas VIII B di SMP 

Negeri 3 Ponorogo. 

 

1.7 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu model cooperative learning tipe 

Think Pair Share, pemahaman konsep matematika dan motivasi belajar peserta didik. 

Untuk pengambilan data maka perlu adanya batasan operasional dalam penelitian ini, 

yaitu: 

a. Model cooperative learning merupakan proses pembelajaran yang membentuk 

kelompok-kelompok kecil dan saling bekerjasama dengan arahan dari guru guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. 

b. Model cooperative learning tipe think pair share merupakan suatu model 

pembelajaran yang memiliki tiga tahapan dalam penerapannya. Ketiga tahapan 

tersebut adalah Thinking, pairing dan yang terakhir adalah Sharing. Dalam model 

think pair share ini peserta didik diharapkan dapat menemukan dan memahami 

konsep melalui diskusi kelompok. Sehingga guru bukanlah satu-satunya sumber 

belajar.  

c. Pemahaman konsep matematika peserta didik adalah kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik dalam pembelajaran matematika. Kemampuan tersebut diantaranya 

yaitu mampu menjelaskan keterkitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

secara tepat dalam pemecahan masalah. Untuk mengetahui peserta didik memahami 

suatu konsep matematika, peneliti menggunakan indikator pemhaman konsep 

menurut Wardani. 

d. Motivasi belajar adalah keinginan atau dorongan seseorang dari dalam diri sendiri 

maupun dari lingkungan sekitar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan 

tertentu. Motivasi belajar pada penelitian ini ditinjau dari segi keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. 
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