
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah upaya yang sengaja untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik. Tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai oleh negara Indonesia yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termuat dalam UUD 1945. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan 

pendidikan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia sering mengalami perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum tersebut di-

maksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan kondisi bangsa 

Indonesia sekarang dan diharapkan masa depan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. 

Perubahan kurikulum menuntut guru untuk me-lakukan perubahan dan inovasi dalam 

pembelajarannya di kelas seperti peng-gunaan pendekatan, model pembelajaran dan model 

mengajar. Salah satu langkah yang diambil oleh guru dalam menyikapi perubahan 

kurikulum adalah memilih model pembelajaran yang tepat. Guru yang dahulu menerap-kan 

model pembelajaran secara tradisional yang berpusat pada guru dituntut untuk melakukan 

perubahan dalam pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih 

mengutamakan aktivitas siswanya. 

 
Salah satu upaya pemerintah  dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yaitu 

penyempurnaan kurikulum. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah Kurikulum Tingkat 



Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan 

dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

 
Penerapan KTSP menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk meningkatkan kapasitasnya 

sebagai tenaga pendidik. Guru dituntut mengoptimalkan seluruh peran yang harus 

dilaksanakannya dalam proses pembelajaran. Guru di-harapkan mampu mengelola proses 

pembelajaran (manager), menentukan tujuan pembelajaran (director), mengorganisasikan 

kegiatan pembelajaran (coordinator), mengomunikasikan murid dengan berbagai sumber 

belajar (comunicator), menyediakan dan memberi kemudahan-kemudahan belajar 

(facilitator), dan memberikan dorongan belajar (stimulator) (Tirtarahardja dan Sulo, 

2000:225). 

 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap guru bidang studi matematika kelas XI 

IPA SMA Budaya Bandar Lampung, matematika adalah mata pelajaran yang dianggap sulit 

oleh sebagian besar siswa. Siswa cenderung kurang antusias mengikuti pembelajaran. Pada 

saat pengamatan dalam kelas terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pembelajaran 

matematika dalam tersebut kelas kurang efektif.  Dalam kegiatan pembelajar-an di kelas, 

guru menggunakan model pembelajaran langsung dimana guru memberikan penjelasan 

terhadap materi yang dipelajari dan siswa mem-perhatikan guru. Namun pada kenyataannya 

sebagian besar siswa tidak memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru, 

beberapa diantara siswa terlihat kurang antusias mengikuti kegiatan pembelajaran, 

mendiskusi-kan hal-hal lain yang tidak terkait dengan materi yang sedang dipelajari 

sehingga membuat suasana pembelajaran di dalam kelas kurang nyaman bagi siswa lain 

yang mengikuti pembelajaran. Beberapa kali guru harus menegur siswa yang membuat 



gaduh dalam kelas atau hanya bermain-main dengan siswa yang lain. Dalam pengamatan 

juga ada beberapa siswa yang mengerja-kan tugas diluar  materi yang disampaikan oleh 

guru. Aktivitas belajar yang masih rendah tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Setelah menyampaikan penjelasan materi, guru memberikan pertanya-an 

terhadap beberapa siswa, namun siswa tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. 

Selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran guru memberikan tugas yang harus dikerjakan 

secara individual oleh siswa, diketahui sebagian besar siswa tidak mampu mengerjakannya 

dengan benar.  

 
Aktivitas belajar yang masih rendah di kelas XI IPA SMA Budaya Bandar Lampung 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan siswa sulit untuk memahami materi 

pelajaran yang mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh siswa. Hal ini terlihat pada hasil 

belajar siswa pada ulangan harian yang dilaksanakan. Rata-rata nilai ulangan harian tersebut 

hanya 51 dengan siswa yang memperoleh nilai 60 atau lebih hanya 36,66 % dari 30 siswa 

yang mengikuti. Hasil tersebut belum mencapai standar ketuntasan kurikulum yang 

ditetapkan sekolah yaitu 60 % siswa tuntas belajar. 

Model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan sebagai upaya meningkat-kan aktivitas 

belajar siswa yang diduga akan berdampak meningkatnya hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pem-belajaran yang mengembangkan prinsip 

kerjasama antar siswa. Model pembelajaran ini mengelompokkan siswa dalam kelompok 

kecil yang heterogen untuk menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam pembelajaran kooperatif setiap siswa harus saling membantu temannya dalam 

memahami pelajaran, saling berdiskusi menyelesaikan tugas, saling bertanya antar teman 

jika belum memahami pelajaran. 



Kelas XI IPA SMA Budaya Bandar Lampung merupakan kelas heterogen yang cocok 

digunakan dalam pembelajaran kooperatif. Sekolah tersebut tidak memberlakukan adanya 

kelas unggulan sehingga kemampuan akademik siswa dalam setiap kelas tetap heterogen. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran matematika, kelas XI 

IPA belum pernah menerapkan pembelajaran kooperatif, sehingga model pembelajaran 

kooperatif yang baik digunakan adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD karena 

merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dari pembelajaran model-model 

pembelajaran kooperatif yang lain. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pem-belajaran yang selama ini digunakan dalam 

kelas tersebut sehingga diharap-kan siswa akan mudah beradaptasi. Model pembelajaran ini 

juga dapat mem-bantu mengembangkan sikap sosial dan kerja sama siswa sehingga dapat 

me-ningkatkan minat belajar. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa pembelajar-an 

kooperatif tipe STAD menjadi alternatif yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa.   

Pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki beberapa kelebihan, Davidson ( Nurasma 

2006 : 27), menyatakan kelebihan pembelajaran kooperatif tipe STAD antara lain dapat 

meningkatkan kecakapan individu, meningkatkan kerjasama antara anggota dalam 

kelompok, meningkatkan komitmen, menghilangkan prasangka buruk terhadap teman, tidak 

bersifat kompetitif, dan tidak memiliki rasa dendam. Disamping kelebihan tersebut Slavin 

menyatakan pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki beberapa ke-kurangan yaitu 

kontribusi dari siswa yang berprestasi rendah dalam kelompok menjadi kurang, dan siswa 

yang berprestasi tinggi mengarah pada kekecewaan karena peran siswa yang berprestasi 

tinggi lebih dominan. 



 
Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas XI IPA SMA Budaya 

Bandar Lampung, diharapkan aktivitas belajar siswa dapat meningkat, yang diduga ber-

implikasi terhadap peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

“Apakah model pembelajaran kooperatif Tipe STAD dapat me-ningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA Budaya Bandar Lampung ?”. 

 
C.  Tujuan Penelitian  

 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas XI IPA SMA Budaya Bandar Lampung 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD. 

 

D.   Kegunaan Penelitian 

 
Hasil penelitian tindakan ini diharapkan dapat memberikan alternatif model pembelajaran 

matematika yang dapat diterapkan oleh pendidik untuk me-ningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar matematika siswa. 

 

E.   Ruang Lingkup Penelitian 

 



Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagaimana yang dirumuskan maka ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi pada: 

1. Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu tipe pembelajaran yang mengutamakan 

kerjasama siswa dalam kelompok kecil yang heterogen dengan anggota 4-5 orang setiap 

kelompoknya untuk menyelesaikan tugas pembelajaran di kelas. Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terdiri dari lima komponen yaitu presentasi kelas, kegiatan 

kelompok (belajar kelompok), tes individu, penentuan poin peningkatan individu dan 

kelompok, dan pemberian penghargaan. 

2. Akitivitas belajar adalah kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan model pembelajaran kooperatif. Aktivitas belajar yang dimaksud, meliputi:  

memperhatikan penjelasan guru, mencatat sesauai dengan pembelajaran, 

berdiskusi/bertanya antara siswa dalam kelompok, berdiskusi/bertanya antara siswa 

dengan guru, mengerjakan LKS, mendengarkan presentasi kelompok lain, dan bertanya 

atau me-nanggapi dalam kegiatan presentasi. Data tentang aktivitas diperoleh dari 

lembar observasi dan catatan lapangan. 

3. Hasil belajar matematika siswa ditunjukkan oleh nilai yang diperoleh siswa setelah 

diberi tes setiap akhir siklus. 

4. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas XI IPA semester genap Tahun 

Pelajaran 2010/2011 dengan materi Peluang. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


