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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan suatu ilmu dasar dalam kehidupan manusia

yang mempunyai peranan penting  dalam mendorong perkembangan ilmu-

ilmu lain serta mampu dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi di dunia yang semakin berkembang. Dapat dikatakan bahwa

perkembangan  pesat pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi

dilandasi oleh perkembangan matematika. Penguasaan matematika yang

kuat sejak dini diperlukan siswa untuk menguasai dan menciptakan suatu

teknologi pada masa mendatang. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan

mutu pelajaran matematika, tenaga kependidikan dituntut selalu

meningkatkan diri dalam ilmu pengetahuan matematika.

Menurut Cockrof, “Matematika sangat dibutuhkan dan berguna dalam

pernyataan Suherman dan Wina Putra yang menyatakan : “Matematika

sebagai ratu atau ibunya ilmu dimaksudkan bahwa matematika adalah sebagai

sumber dari ilmu yang lain. Dengan perkataan lain, banyak ilmu-ilmu yang

penemuan dan pengembangannya bergantung dari matematika”.1

Salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas

Nomor 22 Tahun 2006 adalah memahami konsep matematika, menjelaskan

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara

1 Suherman, Erman dan Wina putra, S. Udin, Strategi Belajar Matematika, Jakarta,
Universitas Terbuka, 1999, h. 127.
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luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.2 Berkaitan

dengan tujuan tersebut kemampuan pemecahan masalah dalam matematika

sangat diperlukan bagi siswa, karena ketika siswa sudah bisa paham dengan

kemampuan pemecahan masalah matematika yang ada maka siswa akan lebih

mudah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan bisa membentuk

siswa yang kreatif dan kritis.

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah ini juga ditunjukkan dari

hasil Program for International Assesment of Student (PISA) pada tahun

2012 menyatakan skor rata-rata siswa dalam pembelajaran matematika

adalah 375 dan mendapatkan peringkat ke-64 dari 65 peserta, sedangkan pada

tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 76 negara. Hasil

TIMSS pada tahun 2011 menyatakan skor rata-rata matematika siswa adalah

386 dan mendapatkan peringkat ke-41 dari 45 peserta, sedangkan pada tahun

2015 Indonesia berada pada ranking ke-36 dari 49 negara. Berdasarkan hasil

TIMSS yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa

Indonesia masih jauh di bawah median internasional yang berada pada nilai

500, level tinggi hanya dicapai 2%, sedangkan level menengah 15%, dan

secara kumulatif kemampuan matematika siswa Indonesia mencapai level

rendah yaitu 43% siswa kelas VIII. Dimensi penilaian pada TIMSS meliputi

dimensi konten dan dimensi kognitif yang masing-masing terdiri dari tiga

2 Depdikas. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional
Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006, Badan Standar Nasional Pendidikan. Jakarta
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domain yaitu mengetahui fakta dan prosedur (pengetahuan), menggunakan

konsep, penerapan dan pemecahan masalah.3

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan guru matematika MTs

Negeri Danau Bingkuang terhadap hasil belajar siswa, terutama pada aspek

pemecahan masalah matematika, terdapat gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ketika diberikan soal yang berbeda dengan yang dijelaskan oleh guru
banyak dari siswa yang kurang percaya diri dalam menjawab soal yang
diberikan.

2. Sebagian besar siswa tidak dapat mengerjakan soal, terutama soal
berbentuk pemecahan masalah.

3. Siswa cendrung diam dan tidak bertanya pada setiap materi yang belum
dipahami.

Untuk membantu siswa dalam pembelajaran, perlu maksimal agar

tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Strategi pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu mencapai tujuan

pembelajaran matematika tersebut terutama pada aspek pemecahan masalah

matematika. Salah satu solusi untuk mengatasi persoalan terebut adalah

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write

(TTW). Model pembelajaran terebut diyakini dapat membantu siswa dalam

pembelajaran. Pembelajaran Kooperatif adalah model pembelajaran dengan

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai

enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis

kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen).4 Sedangkan pembelajaran

3 Rizki Herlina Wati Putri, Eksperimen Pembelajaran Matematika Dengan Strategi Team
Assisted Individualization Dan Quiz Team Ditinjau Dari Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
Kelas VIII Di Smp Muhammadiyah 8 Surakarta , dalam publikasi ilmiah Program Studi
Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.1-2

4 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 242
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Kooperatif TTW adalah suatu pembelajaran dimulai dari keterlibatan siswa

dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca

masalah, selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan teman sebelum

menuliskan permasalahannya.

Sebagai seorang guru, seharusnya mengetahui kemampuan awal siswa

terlebih dahulu sebelum melakukan proses belajar mengajar. Hal ini

diperlukan karena dengan mengetahui kemampuan awal siswa guru dapat

menentukan strategi atau model pembelajaran  yang tepat untuk diterapkan

dalam pembelajaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti

ditemukan bahwa terdapat pengaruh kemampuan awal siswa terhadap

pemecahan masalah matematis siswa.5

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik

untuk meneliti masalah tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul :

Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write

(TTW) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Ditinjau  Dari Kemampuan Awal  Siswa  MTs Di Kampar.

B. Defenisi Istilah

1. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat

5 Sri Adi Widodo, Pengaruh Media Komik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah
dan Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa Kelas VIII, Volume 2
No.1. 2016.
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sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan

akademik, jenis kelamin, atau suku yang berbeda.6

2. Tipe TTW adalah suatu pembelajaran dimulai dari keterlibatan siswa

dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses

membaca masalah, selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan

teman sebelum menuliskan permasalahannya.7

3. Pemecahan masalah matematika sebagai  suatu pendekatan

pembelajaran melukiskan pembelajaran yang diawali dengan penyajian

masalah kontekstual yang kemudian melalui penalaran induktif siswa

menemukan kembali konsep yang dipelajari dan kemampuan matematis

lainnya.8

4. Kemampuan awal  matematika yaitu kemampuan kognitif yang telah

dimiliki siswa sebelum siswa tersebut  mengikuti pelajaran matematika

yang nantinya akan dipelajari dan termasuk prasyarat bagi siswa

tersebut dalam mempelajari pelajaran lanjutan yaitu meteri bentuk

aljabar.9

6 Abdul Majid, Model Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014),  h. 174
7 Neka Amelia Putri, dkk. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Think Talk Write Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI IPA di
SMA Negeri 1 Pariaman. Jurnal Pendidikan Matematika. Vol.3 No.3. UNP. Diakses pada tanggal
15 april 2016 pada pukul 16.35 WIB dari situs
http://ejournal.unp.ac.id/students.index.php/pmat/search/authors/view?firstName=Neka&middleN
ame=Amelia&lastName=Purti&afiliation=&country

8 Heris Hendriana & Utari Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, (Bandung:
Refika Aditama, 2014),  hlm.23.

9 Farida Hanun, Pengruh Metode Pembelajaran Dan Kemampuan Awal Terhadap Hasil
Belajar Matematika. MAN 3 jakarta.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah

dikemukakan, terdapat masalah yang dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

a. Kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah.

b. Siswa kesulitan menyelesaikan soal yang berbeda dari contoh

yang diberikan guru.

c. Siswa cenderung diam dan tidak mau bertanya  terhadap materi

yang belum dipahaminya.

2. Batasan Masalah

Berdasaran latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

diuraikan, terdapat berbagai masalah yang harus dihadapi. Sehingga

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu masalah difokuskan pada

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang ditinjau dari

kemampuan awal siswa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka

rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah

matematika antara siswa yang belajar menggunakan model
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pembelajaran kooperatif tipe TTW dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran langsung?

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah

matematika antara siswa yang belajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe TTW dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran langsung jika ditinjau dari kemampuan

awal siswa?

c. Apakah terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran tipe TTW

yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan:

a. Ada atau tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TTW dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran langsung.

b. Ada atau tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan masalah

matematika antara siswa yang belajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe TTW dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran langsung jika ditinjau dari kemampuan

awal siswa.
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c. Ada atau tidaknya pengaruh interaksi model pembelajaran tipe

TTW yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penerapan pembelajaran

konstektual tersebut antara lain :

a. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman secara langsung

bagaimana penggunaan strategi pembelajaran yang baik dan

menyenangkan

b. Bagi guru sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan

memilih model pembelajaran yang sesuai dan bervariasi.

c. Bagi kepala sekolah, apa yang dilakukan dalam penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan

dalam rangka meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa.

d. Bagi siswa sebagai salah satu yang dapat meningkatkan keaktifan,

dan mengembangkan kemampuan matematika mereka.

e. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi sekaligus bahan

pembanding.


