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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor

penentu keberhasilan setiap upaya peningkatan mutu pendidikan. Itulah

sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan

peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan selalu bermuara dari faktor

guru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran guru dalam dunia

pendidikan.

Dalam upaya membelajarkan siswa, seorang guru dituntut

memiliki multi peran sehingga menciptakan kondisi belajar mengajar yang

efektif. Agar dapat mengajar efektif, guru harus meningkatkan kesempatan

belajar bagi siswa (kuantitas) dan meningkatkan mutu (kualitas) mengajarnya.

Kesempatan belajar siswa dapat ditingkatkan dengan melibatkan siswa secara

aktif dalam belajar. Sedangkan dalam meningkatkan kualitas mengajar

hendaknya guru mampu merencanakan program pembelajaran dan sekaligus

mampu pula melakukannya dalam interaksi belajar mengajar.1

Tidak terlepas dari kualitas pembelajaran yang dilakukan, semakin

tinggi kualitas pembelajaran semakin tinggi pula hasil belajar yang diperoleh.

Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar

penguasaan siswa terhadap matematika sangat rendah. Rendahnya

1 Usman, U.M. 2005. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
hlm.v
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penguasaan matematika disebabkan karena masih banyaknya siswa yang

mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. Oleh sebab itu seorang

guru dalam proses belajar mengajar harus menggunakan strategi

pembelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran matematika dapat dipahami

oleh siswa. Pendekatan, model, strategi dan metode pembelajaran yang

dipilih dan dirancang harus sesuai dengan materi ajar tertentu. Strategi belajar

mengajar sangat diutamakan karena untuk meningkatkan mutu pendidikan

dilihat dari evaluasi atau hasil belajar, hal ini membutuhkan pola dan

komponen-komponen tertentu yang menyangkut aktifitas guru dan siswa

dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Banyak pokok bahasan matematika yang perlu diperhatikan secara

khusus pembagiannya sehingga pokok bahasan tersebut dapat diterima siswa

dengan baik dan dapat dipahami siswa. Berdasarkan wawancara penulis

dengan guru mata pelajaran matematika kelas X SMA Plus Binabangsa

Pekanbaru pada tanggal 7 Mei 2012 yaitu Bapak Hasan Basri, S.Pd diperoleh

informasi bahwa pelajaran yang umumnya dilakukan di sekolah tersebut yaitu

pembelajaran dengan metode ceramah, pemberian tugas mandiri, namun

metode ini tidak dapat mengatasi masalah hasil belajar siswa . Akan tetapi

hasil belajar siswa masih rendah, hal ini terlihat dari rendahnya nilai rata-rata

yang diperoleh siswa dan masih banyak siswa yang belum mencapai kriteria

ketuntasan minimum (KKM) yaitu 60% yang ditetapkan sekolah. Rendahnya

hasil belajar matematika tersebut disebabkan dari gejala-gejala sebagai

berikut :
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1. Hanya sebagian siswa yang dapat menyelesaikan atau mengerjakan

soal latihan yang diberikan oleh guru.

2. Sebagian siswa kesulitan menyelesaikan PR yang diberikan guru.

3. Sebagian siswa masih banyak yang remedial ketika ulangan.

4. Metode yang digunakan selama ini terkadang tidak sesuai dengan

materi ajar.

Dengan memperhatikan gejala tersebut, menunjukkan bahwa hasil

belajar matematika siswa masih rendah. Maka perlu adanya perubahan

menciptakan pembelajaran dengan komunikasi multi arah, meningkatkan

aktivitas, meningkatkan penguasaan konsep, meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah, dan perbaikan dalam usaha meningkatkan hasil belajar

matematika siswa. Karena hasil belajar merupakan salah satu yang dapat

mencerminkan sudah sejauh mana tercapainya tujuan pembelajaran yang

diharapkan.

Hasil belajar yang baik bukan hanya dihasilkan dari perumusan

tujuan pembelajaran yang baik tetapi dipengaruhi oleh komponen-komponen

yang lain, dan terutama bagaimana aktivitas siswa sebagai subjek belajar.2

Dari gejala tersebut, guru perlu memiliki kreatifitas untuk mendorong

siswanya agar tetap rajin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu serta aktif

bertanya saat guru menjelaskan materi pelajaran. Berdasarkan permasalahan

yang terjadi salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut guna memotivasi

2 Sardiman A. M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada, 2010), h. 49
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mereka dalam belajar yaitu pembelajaran kooperatif struktural Two Stay Two

Stray (TSTS) dengan menggunakan handout. Model Pembelajaran Kooperatif

Pendekatan Struktural TSTS dikembangkan oleh Spencer Kagan dalam Lie

merupakan kelompok belajar yang terdiri dari 4 orang siswa.3

Dua orang dari masing-masing kelompok akan meninggalkan

kelompoknya dan pergi bertamu ke kelompok lain guna mencari informasi.

Sedangkan dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan

hasil kerja dan informasi mereka ketamu mereka. Kemudian anggota yang

bertamu mohon diri dan kembali kekelompoknya masing-masing dan

melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok lain serta mencocokkan dan

membahas hasil-hasil kerja mereka.

Lie mengatakan struktur Dua Tinggal Dua Tamu (TSTS) memberi

kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan

kelompok lain. Lie juga mengatakan banyak kegiatan belajar mengajar yang

diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu.4 Siswa bekerja sendiri dan tidak

diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain.

Padahal dalam kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan dan

kerja manusia saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kelebihan dari

model pembelajaran kooperatif pendekatan struktural TSTS adalah setiap

siswa mempunyai tugasnya masing-masing dan siswa juga dituntut untuk aktif

mencari informasi pada kelompok lain. Sedangkan kelemahan dari model

pembelajaran kooperatif pendekatan struktural TSTS adalah pada saat dua

3 Lie, A. 2004. Cooperative Learning Mempraktekkan Cooperatif Learning diruang-
ruang Kelas. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.60

4 Ib id, hlm. 61



5

orang anggota dari masing-masing kelompok bertamu ke kelompok lain

suasana kelas akan menjadi ribut.

Apabila dalam kelompok tersebut ada anggota kelompoknya tidak

hadir maka kelompok tersebut menjadi TSTS lagi. Pembelajaran ini dapat

digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak

didik . Dengan mencoba model pembelajaran kooperatif pendekatan struktural

TSTS ini diharapkan adanya terjadi interaksi positif antar siswa dalam

pelajaran matematika. Sedangkan handout adalah bahan tertulis yang

disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik .5

Handout disini berfungsi sebagai salah satu bahan ajar dan media

pembelajaran bagi siswa .

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berkeinginan melakukan

penelitian dengan judul: Pengaruh Penerapan Pendekatan Two Stay Two

Stray dengan Menggunakan Handout Terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa Kelas X SMA Plus Binabangsa Pekanbaru.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan maksud penelitian ini

maka sebelumnya akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai

berikut:

1. Two Stay Two Stray merupakan dua orang dari masing-masing kelompok

akan meninggalkan kelompoknya dan pergi bertamu ke kelompok lain

guna mencari informasi. Sedangkan dua orang yang tinggal dalam

5 Abdul Majid, 2007, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi
Guru. Bandung : PT Raja Grafindo, hlm. 175
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kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ketamu

mereka. Kemudian anggota yang bertamu mohon diri dan kembali

kekelompoknya masing-masing dan melaporkan hasil temuan mereka dari

kelompok lain serta mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja

mereka.6

2. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

ia menerima pengalaman belajar. Hasil belajar disini adalah skor atau nilai

yang menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang

diperoleh dari tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran.7

3. handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk

memperkaya pengetahuan peserta didik .8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka persoalan – persoalan

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih tergolong

rendah.

b. Kurangnya peran aktif siswa dalam pembelajaran matematika.

c. Metode yang digunakan guru masih kurang efektif .

6 Anita Lie,Op.Cit., hlm. 60
7 Nana Sudjana, Op Cit. h. 2

8 Abdul Majid, Op.Cit., hlm. 175
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2. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dan luasnya kajian

ruang lingkup permasalah yang ada pada penelitian ini, maka penelitian ini

dibatasi pada judul “Pengaruh Penerapan Pendekatan Struktural Two Stay

Two Stray dengan Menggunakan Handout Terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa Kelas X SMA Plus Binabangsa Pekanbaru pada pokok

bahasan Trigonometri.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat

perbedaan Pendekatan Struktural TSTS dengan Menggunakan Handout

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa?”.

D. Tujuan dan ManfaatPenelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbedaan Pendekatan

Struktural TSTS dengan Menggunakan Handout terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika

SMA Plus Binabangsa Pekanbaru.

b. Bagi guru, diharapkan sebagai salah satu alternatif strategi

pembelajaran matematika di SMA Plus Binabangsa Pekanbaru dan

sebagai bahan masukan dalam penggunaan sumber belajar, bahan ajar
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dan model pembelajaran sehinggga kegiatan belajar mengajar dapat

lebih optimal.

c. Bagi sekolah, tindakan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan

dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil

belajar matematika di SMA Plus Binabangsa Pekanbaru.

d. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan bahan masukan dalam

proses belajar mengajar nantinya.


