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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dipenuhi sepanjang hayat.  Tanpa mengenyam pendidikan sama sekali, mustahil 

manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera, dan 

bahagia sesuai dengan pandangan hidup mereka.  Pendidikan juga merupakan proses 

interaksi antar individu maupun individu dengan lingkungan, sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku pada individu yang bersangkutan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  Fungsi pendidikan adalah untuk membimbing anak kearah suatu tujuan 

yang dinilai tinggi, yaitu agar anak tersebut bertambah pengetahuan dan keterampilan 

serta memiliki sifat yang benar.  Pendidikan yang berhasil adalah usaha yang berhasil 

membawa anak didik pada tujuan yang diharapkan. 

 

Proses interaksi antar invidu dalam pendidikan dapat terjadi di dalam maupun di luar 

sekolah.  Kegiatan pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah adalah 

kegiatan pembelajaran.  Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi perkembangan peserta didik.  Jika proses pembelajaran berjalan 

dengan baik maka peserta didik akan merasa nyaman dan aktif selama proses 
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pembelajaran.  Sebaliknya, proses pembelajaran yang monoton cenderung membuat 

peserta didik menjadi bosan dan pasif.  Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu 

dilakukan secara optimal pada semua mata pelajaran, termasuk dalam pembelajaran 

matematika. 

 

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan kemampuan berpikir, karena itu 

matematika sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

matematika perlu diberikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan 

usia dini hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, banyak siswa yang secara sadar 

mengakui pentingnya matematika, bahkan para orang tua sering memaksa mereka 

untuk mengikuti pelajaran tambahan.  Ini membuat anak merasa terpaksa mem-

pelajari matematika, sehingga kurang tertarik dengan matematika.  Akibatnya anak 

akan kesulitan memahami dan menguasai matematika. 

 

Matematika pada hakekatnya memiliki objek kajian yang abstrak dan sepenuhnya 

menggunakan pola pikir deduktif. Mata pelajaran matematika berfungsi me-

ngembangkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan 

menggunakan ketajaman penalaran untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. 

Sasaran dari pembelajaran matematika adalah siswa diharapkan lebih memahami 

keterkaitan antara topik dalam matematika serta manfaat bagi bidang lain.  Untuk 

menguasai materi pelajaran matematika pada tingkat kesukaran yang lebih tinggi 

diperlukan penguasaan materi tertentu sebagai pengetahuan prasyarat, salah satunya 

yaitu memiliki pemahaman konsep yang baik sehingga memudahkan siswa dalam 

menerima materi selanjutnya. 
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Dalam pembelajaran, pemahaman konsep merupakan faktor yang sangat penting, 

karena pemahaman konsep yang dicapai siswa tidak dapat dipisahkan dengan 

masalah pembelajaran yang merupakan alat untuk mengukur sejauh mana 

penguasaan materi yang diajarkan.  Untuk mencapai pemahaman konsep yang baik 

diperlukan suasana belajar yang tepat, agar siswa senantiasa meningkatkan aktivitas 

belajarnya.  Proses pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa.  Dengan demikian, diharapkan pemahaman konsep siswa dapat meningkat.   

 

Uno (2006:125) mengungkapkan bahwa untuk mempelajari matematika hendaknya 

berprinsip pada: (1) Materi matematika disusun menurut urutan tertentu atau tiap 

topik matematika berdasarkan subtopik tertentu; (2) Seorang siswa dapat memahami 

suatu topik matematika jika ia telah memahami subtopik pendukung atau pra-

syaratnya, (3) Perbedaan kemampuan antarsiswa dalam mempelajari atau memahami 

suatu topik matematika dan dalam menyelesaikan masalahnya ditentukan oleh 

perbedaan penguasaan subtopik prasyaratnya; (4) Penguasaan topik baru oleh siswa 

tergantung pada penguasaan topik sebelumnya.  Hal ini berarti bahwa pemahaman 

suatu konsep matematika sangat diperlukan siswa  untuk dapat memahami materi 

pembelajaran matematika berikutnya dengan baik. 

 

Kesulitan penguasaan matematika membuat peranan guru sangat penting dalam dunia 

pendidikan.  Hal ini karena guru berhubungan langsung dengan para siswa.  Guru 

harus bisa merencanakan suatu pembelajaran matematika yang menarik, efektif, dan 

bermakna.  Ketika merencanakan pembelajaran, penting untuk merancang bagaimana 

siswa akan berpartisipasi dalam belajar. 
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Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga siswa 

mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain.  Dalam interaksi ini, 

siswa akan membentuk komunitas yang memungkinkan mereka lebih tertarik dalam 

pembelajaran dan memahami satu sama lain.  Salah satu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk berinteraksi satu sama lain adalah model pembelajaran 

kooperatif.  Model pembelajaran kooperatif dapat memotivasi siswa, memanfaatkan 

seluruh energi sosial siswa, saling mengambil tanggung jawab.  Model pembelajaran 

kooperatif membantu siswa belajar setiap mata pelajaran, mulai dari ketrampilan 

dasar sampai pemecahan masalah yang kompleks. 

 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satunya Student Teams 

Achievement Divisions (STAD).  STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana yang mana siswa ditempatkan dalam tim belajar 

heterogen berdasarkan tingkat kemampuan dan jenis kelamin yang beranggotakan 

tiga sampai enam orang.  Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam 

tim, selanjutnya diadakan kuis untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut.  

 

Hasil wawancara terhadap beberapa guru SMK di Bandar Lampung, dapat terlihat 

beberapa permasalahan dalam pembelajaran matematika pada siswa SMK di Bandar 

Lampung yang masih mendapat pembelajaran konvensional, khususnya menurut guru 

matematika di SMKN 1 Bandar Lampung pembelajaran kooperatif tipe STAD belum 

pernah diterapkan pada pembelajaran matematika di kelas XPM.  Oleh karena itu, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang keefektifan model pembelajaran kooperatif 
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tipe STAD dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas XPM 

semester ganjil SMKN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : “ Apakah penerapan model pembelajarn kooperatif tipe STAD efektif 

digunakan dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa ?” 

 

Dari rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan pertanyaan sebagai berikut: Apakah 

rata-rata peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dibandingkan dengan rata-rata 

peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan Pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi peneliti, dapat menjadi sarana bagi pengembangan diri, menambah 

pengalaman dan pengetahuan terkait dengan penelitian menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD serta sebagai acuan atau refrensi untuk 

peneliti lain  pada penelitian yang sejenis. 
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2. Bagi guru, dapat menjadi model pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

3. Bagi siswa, menumbuhkan semangat saling tolong-menolong dan kerja sama, 

meningkatkan daya tarik siswa terhadap matematika, dan dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran, perlu adanya penjelasan dari 

beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.  Beberapa konsep dan istilah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas pembelajaran adalah ketepatgunaan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan.  Dalam penelitian ini pembelajaran dikatakan efektif 

apabila rata-rata pemahaman konsep matematis siswa pada kelas dengan model 

pembelajaran Kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada rata-rata pemahaman 

konsep matematis siswa pada kelas dengan pendekatan konvensional. 

2. Pemahaman konsep matematis adalah pengertian abstrak yang memungkinkan 

kita untuk mengelompokkan objek atau kejadian dan menerangkan apakah objek 

atau kejadian itu merupakan contoh atau bukan contoh dari pengertian tersebut.  

Adapun indikator pemahaman konsep adalah sebagai berikut: 

a. Menyatakan ulang suatu konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. 
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e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep atau pemecahan masalah. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe dari 

model pembelajaran kooperatif dimana siswa bekerja sama dalam satu kelompok 

kecil (4 sampai 5 orang ) yang heterogen, untuk menyelesaikan tugas-tugas 

pembelajaran dikelas.  Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini terdiri dari 5 

kompone utama,yaitu presentasi kelas, kegiatan kelompok, evaluasi, pemberian 

skor individu dan penghargaan kelompok. 

4. Model pembelajaran konvensional adalah pembelajaran satu arah yang berpusat 

kepada guru dan siswa cendrung bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan 

suatu masalah dalam sebuah pembelajaran. 

 


