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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang strategis di dalam pengembangan sumber daya manusia. Salam (2002) dalam Prahita (2014) mengemukakan pengertian pendidikan bahwa pada hakekatnya pendidikan merupakan suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan keterampilan manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.  Tujuan umum pendidikan di masa kini adalah untuk memberi bekal agar kita dapat berfungsi secara efektif di era teknologi ini. Tidak mengherankan jika saat ini pendidikan sudah mulai menjadi sorotan bagi pemerintah termasuk di Indonesia yang ditandai dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat mengecap dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan generasi bangsa yang mampu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, alam sekitar serta lebih lanjut dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
Matematika sangat penting dalam persiapan ini  karena peranan yang unik dalam setiap aspek kegiatan bersama, misalnya memahami konsep dan mempunyai keterampilan yang tinggi. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia sampai sekarang, matematika sangat berperan baik bagi perkembangan peradaban manusia secara keseluruhan maupun bagi perkembangan setiap individu. Selain sebagai suatu pertanda perkembangan intelegensi manusia, matematika juga merupakan salah satu cara mengembangkan pola berpikir seseorang. Oleh karena itu matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK. 
Mengingat pentingnya peranan matematika maka prestasi belajar matematika di sekolah perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Matematika adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh para siswa atau pelajar. Salah satu tujuan pembelajaran yang penting adalah bagaimana siswa dapat memahami suatu konsep utama dari suatu objek, bukan hanya sekedar mengingat fakta yang terpisah-pisah. Hal ini sejalan dengan  apa yanga dikemukakan Santrock (2010) bahwa jika guru dapat membantu siswa mengeksplorasi topik secara mendalam, maka pemahaman konsep siswa akan berkembang. Dengan penguasaan matematika yang baik mengindikasikan bahwa seseorang sudah terlatih untuk teliti, berpikir kritis dan praktis. 
Namun permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan formal bertambah dari tahun ke tahun. Permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan formal pada setiap jenjaang pendidikan. Usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.
Salah satu masalah yang sering dihadapi guru mata pelajaran matematika adalah hasil belajar siswa yang belum sesuai dengan ketuntasan dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, pelajaran matematika pada umumnya kurang disukai oleh siswa. Dimana-mana terdengar keluhan bahwa pelajaran matematika itu sangat membosankan, tidak menarik, dan tidak menyenangkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika dan memiliki motivasi yang rendah untuk menekuni pelajaran matematika, sehingga mereka beranggapan bahwa pelajaran matematika itu sukar. Situasi ini tidak terlepas dari sikap guru dalam mengajar, dimana guru tidak mampu menempatkan dirinya sebagai salah satu sumber penyemangat belajar siswa. Guru cenderung menganggap siswa yang belum berhasil sebagai manusia yang memang ditakdirkan sebagai pribadi  yang tidak cocok di bidang matematika bahkan mengambil kesimpulan bahwa siswa tersebut memang bodoh. Dengan demikian interaksi belajar mengajar tidak lagi berjalan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan yang diharapkan.
Faktor lain yang menyebabkan ketakutan siswa terhadap matematika adalah matematika yang diajarkan pada siswa terlalu abstrak sehingga anak kesulitan memahami konsep-konsep matematika serta tidak berkembang logikanya. Peserta didiik hanya berperan sebagai penerima materi yang harus menghafal berbagai macam rumus tanpa ada pemahaman tentang pentingnya atau bagaimana pengapliakasian serta peranan rumus-rumus matematika itu dalam realita kehidupan yang mereka hadapi. Keberhasilan pembelajaran hanya diukur dari seberapa dalam siswa dapat menyelesaikan soal-soal metematika menggunakan rumus yang telah diwajibkan untuk dihafal. Metode pembelajaran Matematika yang tidak tepat itu justru mengakibatkan anak-anak lemah dalam menganalisa suatu masalah yang dihadapi baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupannya sehari-hari dimana tingkat kecerdasan   matematika mendapat peranan yang sangat penting dalam permainan logika ini. Apabila kenyataan ini dipertahankan terus-menerus, dikhawatirkan pendidikan hanya akan menghasilkan manusia yang hanya bersifat verbalis (bisa bicara, tetapi tidak tahu maknanya).
Berangkat dari pembelajaran matematika yang abstrak akan mengakibatkan peserta didik  tidak dapat mengkonstruk pemahaman mereka tentang apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajarai, bahkan apa yang akan dipelajari ke depan. Pelajaran matematika hanya sebatas formaliatas saja tanpa mengetahui maknanya bahkan untuk mengungkapkannyapun tidak dapat dilakukan. Pelajaran  matematika yang diperoleh hanya sebatas ingatan jangka pendek sehingga sangat terbatas untuk mengaplikasikannya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan siswa dengan mudahnya mengambil kesimpulan bahwa pelajaran matematika itu memang sulit. Siswa dapat saja mengalami rasa putus asah dalam belajar matematika yang akan berdampak pada nilai hasil belajar tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan. Keadaan ini akan terus menerus berlanjut bahkan akan semakin parah bila ditambah dengan sikap guru yang tidak   memahami kondisi belajar siswa. Sikap guru kerap kali hanya menuntut siswa memperoleh hasil akhir yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkannya tanpa tahu cara menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Guru tidak pernah memberikan pujian atau penghargaan atas hasil usaha siswa jika belum mendapatkan jawaban yang benar-benar sempurna sesuai penilaiannya. Dengan gampangnya seorang guru mengatakan salah atas pekerjaan siswa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan mental siswa. Siswa akan merasa sia-sia dalam usahanya sehingga semakin terpuruk dalam belajar bahkan tidak ada lagi keingintahuan terhadap pelajaran matematika. 
Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika ini juga banyak ditemukan di SMP Negeri 2 Rantepao di kabupaten Toraja Utara. Meskipun sekolah ini adalah salah satu sekolah menengah pertama yang diunggulkan di Toraja Utara, masih saja menemukaan banyak siswa yang tidak mampu mencapai ketuntasan minimal yang menjadi target di sekolah ini. Dari hasil pengamatan yang dilakukan melalui observasi kelas pada  siswa SMP Negeri 2 Rantepao dan diskusi dengan guru mata pelajaran matematika mengungkapkan bahwa kompetensi mata pelajaran matematika siswa belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian hasil belajar siswa yang belum mencapai kritera ketuntasan minimal (KKM), dimana untuk mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Rantepao nilai KKM yang ditargetkan adalah 76. Pada kenyataannya, nilai rata-rata keseluruhan siswa hanya mampu mencapai nilai 56 yang berada sangat jauh di bawah KKM. Oleh karenanya, siswa kelas VII yang dinyatakan tuntas pada pertengahan semester genap tahun pelajaran 2014/2015 hanya sekitar 39% dari keseluruhan siswa, yang berarti ada 62% siswa yang tidak tuntas. 
Selain masalah hasil belajar siswa, masalah yang ditemukan pada saat observasi melalui wawancara dengan beberapa siswa ialah kesulitan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan sehingga materi yang telah diterima susah untuk diingat kembali. Pembelajaran yang telah dilalui seolah-olah tidak berkesan dan tidak meninggalkan bekas dalam benak siswa. Bila siswa diminta untuk mengungkapkan kembali pelajaran yang talah dipelajari, maka siswa mengalami kesulitan untuk mengkonstruk kembali apa yang telah mereka terima. Siswa memahami pelajaran hanya pada saat diajar oleh guru, namun ketika diberikan tes untuk dikerjakan maka siswa akan mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan kurangnya aktivitas siswa dalam kegiatan belajar karena proses belajar hanya didominasi oleh guru. Siswa cenderung hanya sebagai penerima materi saja, bahkan seringkali dijumpai adanya kecenderungan siswa yang tidak mau bertanya kepada guru meskipun mereka sebenarnya belum mengerti tentang materi yang disampaikan guru. Mereka takut ataupun malu  dan bahkan khawatir akan berbuat kekeliruan atau mungkin takut dianggap bodoh. 
Berbagai alasan diungkapkan oleh siswa tentang kendala yang mereka hadapi dalam belajar matematika, salah satunya adalah mereka merasa seolah-olah dipaksa untuk menghafal langkah demi langkah penyelesaian soal yang dikemas satu paket terstruktur yang diberikan guru. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan ide bahkan krestivitas mereka dalam belajar, Oleh karena itu seringkali siswa memberikan respon yang negatif terhadap pembelajaran matematika.
Pihak pengelola pendidikan telah melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar matematika, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya pendidikan yang tesedia. Berbagai metode, model, ataupun pendekatan pengajaran telah dikembangkan untuk tujuan tersebut, namun metode dalam pembelajaran matematika tidak akan bisa sempurna dan pasti mempunyai kekurangan. Ada model yang cocok digunakan di suatu tempat, tetapi tidak cocok di tempat lainnya sebab tingkat pemahaman, kemampuan dan akses terhadap matematika di beberapa tempat relatif berbeda. Oleh sebab itu para pengajar matematika hendaknya memiliki kemampuan yang tinggi dalam memilih dan menetapkan model pembelajaran matematika yang akan digunakannya sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya agar kegiatan mengajarnya dapat berdaya guna, efektif dan efisien, demokratis serta manusiawi.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, salah satunya ialah dengan menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung. Salah satu model yang dapat mengakomodasi solusi dari permasalahan dalam pengajaran matematika ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick. Dalam pelaksanaannya, model ini menggunakan bantuan tongkat sebagai penunjuk hak peserta didik untuk berbicara. Ketika siswa memegang tongkat maka hak untuk berbicara, baik menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan juga menjawab pertanyaan ada pada siswa tersebut sehingga siswa yang lain harus menghargai dan menyimak apa yang disampaikan oleh siswa pemegang tongkat. Model kooperatif tipe talking stick dapat melatih siswa untuk dapat bekerja sama dalam kelompok yang heterogen dan mengembangkan keberani berbicara menyampaikan pendapatnya serta melatih siswa yang lain  untuk bersikap toleran dan menghargai siswa yang lain ketika mendapatkan giliran berbicara. Selain itu model ini juga menuntut siswa untuk mempersiapkan materi yang akan dipelajari sebelum masuk kelas. Dengan demkian, siswa tidak hanya berupa wadah kosong yang siap diisi oleh guru di dalam kelas tetapi siswa telah memiliki gambaran tentang materi yang akan dipelajari. Di sisi lain, model ini dapat membantu siswa membangun pengetahuannya baik secara individu maupun dengan bantuan teman kelompoknya dan dengan bantuan guru. 
Selain itu, strategi mind mapping juga sangat menjanjikan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran matematika. Strategi ini sangat baik digunakan untuk membangun pengetahuan siswa dan juga untuk menemukan alternatif jawaban. Mind mapping merupakan strategi mencatat yang kreatif, efektif dan praktis. Siswa tidak perlu lagi menghafal rumus-rumus yang panjang karena catatan yang dibuat hanya berupa kata kunci, simbol, garis, ataupun gambar gambar yang unik untuk memudahkan mengingat pelajaran sehingga pelajaran matematika tidak akan membosankan. Belajar dengan menggunakan strategi mind mapping dapat membantu siswa mengingat pelajaran bukan hanya pada memori jangka pendek, tetapi juga pada memori jangka panjang. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Model Kooperatif Tipe Talking Stick dengan Strategi Mind Mapping dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Rantepao”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka dibuatlah rumusan masalah “Apakah penerapan model kooperatif tipe talking stick dengan strategi mind mapping efektif dalam pembelajaran matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Rantepao ditinjau dari aktivitas siswa, respon siswa, dan hasil belajar siswa?”

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penerapan model kooperatif tipe talking stick dengan strategi mind mapping dalam pembelajaran matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Rantepao ditinjau dari aktivitas siswa, respon siswa, dan hasil belajar siswa.

Manfaat Penelitian
Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoritis dan praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil  penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Manfaat Teoretis
Menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pendidikan dan pembelajaran khususnya mengenai penilaian konteks dalam pembelajaran  Matematika.
	Dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian terkait.

Manfaat Praktis
Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan salah satu acuan bagi guru matematika dalam penilaian pembelajaran  matematika.
	Bagi Siswa, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan konteks.
Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terutama yang terkait dengan masalah penelitian ini. 
	Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pola pembinaan peningkatan profesionalisme guru.
Bagi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru.

BATASAN ISTILAH
	Batasan istilah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
	Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dengan strategi mind mapping merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan jalan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri secara sistematis dan selanjutnya memberikan hak berbicara bagi peserta didik untuk menyampaikan gagasan, memgajukan pertanyaan serta menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang dipahaminya.
	Aktivitas siswa adalah perilaku yang ditunjukknan siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung yakni mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, mengidentifikasi konsep-konsep materi, mengerjakan LKS dalam kelompok,  berdiskusi atau bertukar jawaban dengan teman kelompok, membuat mind mapping, mengajukan/menjawab pertanyaan guru, mengerjakan tugas yang diberikan secara individu, dan membuat rangkuman.
	Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap penerapan model kooperatif tipe talking stick dengan strategi mind mapping setelah berakhirnya seluruh rangkaian proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan angket respon siswa. 
	Hasil belajar siswa adalah hasil belajar kognitif siswa yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan pre-test dan post-test dengan instrumen tes hasil belajar yang dikembangkan oleh peneliti sendiri. 
	Keterlaksanaan pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menerapkan dan melaksanakn kegiatan pada setiap langkah-langkah penerapan model kooperatif tipe talking stick dengan strategi mind mapping.



