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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi setiap manusia untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan 

dalam kehidupannya. Pendidikan tidak diperoleh begitu saja dalam waktu 

yang singkat, namun memerlukan suatu proses pembelajaran, sehingga 

menimbulkan hasil yang sesuai dengan proses yang telah dilalui.  Pendidikan 

merupakan salah satu bidang atau aspek pembangunan nasional yang sedang 

digalakkan oleh bangsa Indonesia saat ini.  Pembangunan bidang pendidikan 

ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia, baik secara akademis 

maupun moralitas.  Sumber daya manusia yang berpendidikan akan mampu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

 

Dewasa ini, usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan telah banyak 

dilakukan salah satunya dengan cara melalui perbaikan proses pembelajaran. 

Perbaikan proses pembelajaran tersebut bertujuan agar tujuan pembelajaran 

yang diharapkan dapat terwujud.  Isjoni (2007 : 11) menyatakan tujuan pem-

belajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang 

dilakukan peserta didik. 

 

 



 2 

Namun tidak jarang tujuan pembelajaran yang diharapkan belum tercapai 

secara optimal.  Kemungkinan disebabkan proses pembelajaran yang diguna-

kan belum efektif sehingga menyebabkan siswa sulit mempelajari dan 

memahami pelajaran yang diberikan.   Khususnya pada pembelajaran matema-

tika, objek kajian yang abstrak juga menjadi penyebab kesulitan siswa dalam 

mempelajari matematika.  Oleh sebab itu, guru dituntut menguasai materi dan 

menciptakan pembelajaran yang efektif sehingga siswa aktif berpartisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Hamalik (2004 : 171) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri dan aktivitas 

belajar.  Pada prinsipnya pembelajaran di sekolah didasari oleh adanya proses 

interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru.  Dengan adanya proses inter-

aksi pada pembelajaran tersebut diharapkan dapat terjadi perubahan tingkah 

laku pada siswa yang bersangkutan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Proses interaksi tersebut tak lepas dari peran guru.  Dalam hal ini guru tidak 

hanya berperan utama sebagai pengajar tapi juga fasilitator yang dapat 

membimbing atau mengarahkan siswa agar dapat mencapai tujuan pem-

belajaran yang diharapkan. 

 

Guru sebagai personel yang menduduki posisi strategis dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia, dituntut untuk terus mengikuti ber-

kembangnya model-model baru dalam dunia pembelajaran tersebut.  Model-

model pembelajaran nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran.  

Khususnya pada pembelajaran matematika, model pembelajaran yang diguna-
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kan diharapkan cocok dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan pem-

belajaran tersebut berlangsung efektif.  

 

Di SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan pembelajaran matematika meng-

gunakan model pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran klasikal 

dengan menggunakan model mengajar yang merupakan gabungan dari 

ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Dengan pembelajaran mate-

matika seperti ini kegiatan pembelajaran di kelas selalu di dominasi oleh guru 

dan dilakukan untuk mengejar pencapaian target materi yang harus diajarkan 

pada kurikulum, terlihat komunikasi yang terjadi berpusat pada guru sehingga 

guru lebih aktif daripada siswa.  Peran guru yang lebih dominan daripada 

siswa ketika pembelajaran matematika di kelas, menyebabkan siswa kurang 

aktif, siswa menjadi jenuh, bosan dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang 

diberikan, selain itu siswa akan sulit memahami materi pelajaran yang 

diberikan sehingga hasil belajar menjadi rendah.  Hal ini diketahui dari hasil 

observasi yang telah dilakukan.  Dengan demikian pembelajaran matematika 

tersebut dapat dikatakan kurang efektif. 

 

Hal ini yang dialami siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan. 

Kenyataan menunjukkan hasil belajar matematika secara umum masih rendah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap guru 

bidang studi matematika, diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar siswa 

pada pelajaran matematika sebesar 50,95 dan yang mendapatkan nilai 

matematika lebih dari atau sama dengan 62 hanya 30 %.  Berdasarkan ke-

terangan, persentase tersebut masih berada di bawah kriteria ketuntasan 
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minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 75 % siswa memperoleh nilai 

lebih dari atau sama dengan 62 belum terpenuhi. 

 

Aktivitas belajar menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam 

pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik. 

Ketidakaktifan siswa dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Natar 

Lampung Selatan menyebabkan menurunnya perkembangan kognitif, afektif 

dan psikomotorik, sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar selanjutnya. 

Padahal dalam proses belajar matematika, pengetahuan matematika tidak 

dapat diberikan begitu saja, sebaliknya siswa akan memahami konsep 

matematika jika mereka ikut serta dan aktif dalam pembelajaran matematika. 

 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan dengan adanya interaksi dan 

komunikasi bahasa antar teman sebayanya akan lebih mudah dipahami dan 

diingat oleh siswa sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan siswa 

lebih mudah mengaplikasikan materi pelajaran matematika dalam kehidupan 

sehari-hari.  Dengan demikian kejenuhan dan kebosanan siswa akan berkurang  

ketika pembelajaran berlangsung dan sebaliknya siswa akan tertarik dalam 

pembelajaran matematika. 

 

Salah satu upaya pengembangan proses pembelajaran adalah model 

pembelajaran kooperatif  atau cooperative learning.  Pada model cooperative 

learning siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial 

dengan temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, sementara guru 

bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas siswa. Artinya dalam 

pembelajaran ini kegiatan aktif dengan pengetahuan dibangun sendiri oleh 
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siswa dan mereka bertanggung jawab atas hasil pembelajarannya (Isjoni, 2007 

: 5). 

 

Dalam cooperative learning terdapat beberapa variasi model yang dapat 

diterapkan salah satunya adalah pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). Pada penelitian ini peneliti memilih pem-

belajaran kooperatif tipe STAD yang sebagai model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam pembelajaran karena model pembelajaran ini dapat me-

ningkatkan keterampilan bekerjasama siswa dalam memecahkan masalah, 

selain itu model pembelajaran ini tidak hanya membantu siswa untuk 

memahami konsep-konsep, tetapi juga membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan sikap sosial siswa.   

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan strategi pembelajaran yang 

sistem belajarnya, siswa dibentuk dalam kelompok kecil beranggotakan 4-5 

siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda sehingga membentuk 

kelompok yang heterogen.  Kelompok yang heterogen dibentuk berdasarkan 

kemampuan akademik siswa dan jenis kelamin. Hal tersebut bermanfaat 

melatih siswa menerima perbedaan pendapat dan bekerjasama dengan teman 

yang berbeda latar belakang, sehingga diharapkan pembelajaran dapat 

berlangsung efektif.  

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD cocok diterapkan pada pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan faktorisasi bentuk aljabar.  Hal ini dikarena-

kan materi pada pokok bahasan tersebut bersifat abstrak, sehingga diperkira-

kan siswa akan sulit memahami materi yang dipelajari apabila hanya 
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mendapatkan penjelasan dari guru. Dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD siswa akan dibentuk dalam diskusi kelompok, yang 

mana diharapkan melalui diskusi tersebut siswa akan lebih mudah memahami 

materi yang dipelajari dengan penjelasan bahasa teman sebayanya, sehingga 

materi yang bersifat abstrak tersebut akan lebih mudah dipahami oleh siswa.  

 

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdapat penghargaan 

kelompok yang diharapkan dapat memotivasi siswa agar semangat bekerja-

sama dengan teman kelompoknya, sehingga pembelajaran dapat berlangsung 

efektif sedemikian hingga siswa terlibat secara aktif, tanggapan siswa positif 

dan hasil belajar tinggi.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah ”Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif 

diterapkan pada pembelajaran matematika kelas VIII Semester Ganjil SMP 

Negeri 3 Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011 dilihat dari aktivitas 

siswa, tanggapan siswa dan hasil belajar siswa?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran 

matematika pada kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 3 Lampung Selatan 

Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil Penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna : 

1. Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar baru. 

2. Bagi guru, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang efektivitas pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

3. Bagi sekolah, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam 

perbaikan mutu pendidikan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu tipe pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama siswa dalam kelompok kecil yang heterogen 

dengan anggota 4-5 orang setiap satu kelompoknya, untuk menyelesaikan 

tugas pembelajaran di kelas.  Model kooperatif tipe STAD terdiri dari lima 

komponen yaitu presentasi kelas, kegiatan kelompok, evaluasi, per-

hitungan poin peningkatan individual, dan penghargaan kelompok. 

2. Efektivitas pembelajaran adalah ketepatgunaan pembelajaran untuk men-

capai tujuan yang diharapkan.  Efektivitas pembelajaran pada penelitian 

ini ditinjau dari aspek berikut:  

a. Aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

b. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang diberikan. 

c. Hasil belajar siswa yang dilihat dari hasil tes. 

3. Aktivitas siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa 

yang dilakukan selama proses pembelajaran yang meliputi : memper-
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hatikan penjelasan guru, berdiskusi/bertanya antar siswa dengan guru, 

berdiskusi dalam kelompok/mengerjakan LKS, mempresentasikan/mem-

perhatikan hasil diskusi, memberikan tanggapan terhadap presentasi dan 

menyimpulkan materi pelajaran.  

4. Tanggapan siswa pada penelitian ini merupakan tanggapan siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pem-

belajaran kooperatif tipe STAD dinilai dari hasil angket. Indikator 

tanggapan siswa adalah sebagai berikut. 

a. Tanggapan siswa dalam menerima pelajaran matematika. 

 

b. Tanggapan siswa saat pembelajaran berlangsung. 

 

c. Tanggapan siswa terhadap strategi pembelajaran. 

 

d. Tanggapan siswa terhadap peran guru dalam pembelajaran. 

5. Hasil belajar adalah kemampuan kognitif yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran matematika pada pokok bahasan faktorisasi suku 

aljabar, didapat melalui tes yang diberikan pada setiap akhir kompetensi 

dasar (KD). 

 

 

 

 

 

 

  


