
 
 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 
Pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang mempengaruhi terjadinya 

belajar dalam diri siswa. Proses interaksi tersebut berkaitan dengan aktivitas 

belajar siswa. Aktivitas merepresentasikan kualitas dari suatu proses pem-

belajaran, aktivitas belajar dapat berupa kerja sama antar siswa. 

 
Aktivitas dalam pembelajaran matematika merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran. Untuk itu di-

perlukan adanya interaksi yang optimal dengan menggunakan strategi yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas belajar siswa kelas VIII.3 SMPN 1 Gadingrejo masih rendah. 

Rendahnya aktivitas belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa  

yang ditunjukkan oleh hasil ulangan harian 1 tentang materi lingkaran pada 

semester genap tahun pelajaran 2010/2011, persentase siswa yang tuntas 

belajar (mendapat nilai minimal 65) baru mencapai 44%  dari 30 siswa yang 

mengikuti tes, padahal target yang ingin dicapai minimal 75% siswa tuntas 

belajar.  

Berdasarkan uraian di atas, rendahnya aktivitas belajar siswa berpengaruh 

pada hasil belajar yang diperoleh siswa. Oleh karenanya perlu adanya 
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penggunaan model pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa.  

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan aktivitas adalah adanya kerja 

sama dan hubungan baik antar siswa. Kerja sama dan hubungan yang baik 

tersebut dapat dijalin selama proses pembelajaran dengan pemilihan model 

pembelajaran yang tepat oleh guru. 

Salah satu model pembelajaran yang mengembangkan prinsip kerja sama 

adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif  menekankan 

kepada siswa untuk bekerja sama dalam suatu kelompok kecil dan saling 

membantu dalam memecahkan masalah bersama. Johnson & Johnson   

(dalam Lie, 2004: 7) menyatakan bahwa suasana belajar cooperative learning 

(pembelajaran kooperatif) menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, hubungan 

yang lebih positif, dan penyesuaian psikologis yang lebih baik daripada 

suasana belajar yang penuh persaingan dan memisah-misahkan siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu model 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 ini terdiri dari lima komponen 

yaitu presentasi kelas, kegiatan kelompok (belajar kelompok), tes individu, 

penentuan poin peningkatan individu dan kelompok, dan pemberian 

penghargaan.  
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STAD is one of the simplest of all cooperative learning methods, and is a 

good model to begin with for teachers who are new to cooperative approach 

(Slavin, 1995: 71). Hal tersebut merupakan keunggulan dari model kooperatif 

tipe STAD. Dengan karakteristik guru dan siswa yang belum pernah me-

lakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif, model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih cocok diterapkan 

daripada model kooperatif lainnya.   

 
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak berbeda jauh 

dengan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru. Guru tetap berperan 

dalam penyajian materi dan pengontrolan kelas sehingga siswa tidak dilepas 

begitu saja dan diharapkan mudah untuk beradaptasi. Dengan bekerja secara 

kelompok diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang diberikan 

dengan saling bekerja sama. Adanya keheterogenan dalam kelompok serta 

pemberian penghargaan sebagai insentif keberhasilan individu beserta 

kelompok dapat menciptakan suasana belajar yang aktif yang selanjutnya 

dapat mendorong siswa meningkatkan usaha belajarnya. Hal inilah yang men-

jadi alasan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa.  

 
B. Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

“Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII.3 SMPN 1 Gadingrejo 

Tahun Pelajaran 2010/2011?” 
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C. Tujuan Penelitian 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII.3 SMPN 1 Gadingrejo Tahun Pelajaran 

2010/2011 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 
D. Manfaat Penelitian 
 
 

Hasil yang diperoleh  diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Guru, memberikan gambaran langsung pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan menambah wawasan tentang model pembelajaran sebagai 

bahan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengembangkan 

pembelajaran matematika yang berorientasi pada model pembelajaran 

kooperatif.     

2. Siswa, menumbuhkan rasa ketergantungan positif sesama teman, ber-

tanggung jawab, keterampilan berkomunikasi dengan baik dan memberi-

kan suasana baru dalam pembelajaran matematika. 

3. Sekolah, memberikan sumbangan informasi dan pemikiran dalam upaya 

peningkatan mutu sekolah. 

 
E. Ruang lingkup  

 
Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagaimana yang dirumuskan maka 

ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: 

1. Akitivitas belajar adalah kegiatan siswa selama proses pembelajaran ber-

langsung dengan model pembelajaran kooperatif. Aktivitas belajar yang 

dimaksud, meliputi: memperhatikan penjelasan guru, berdiskusi antara 
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siswa dengan guru, berdiskusi antara siswa dalam kelompok, mengerjakan 

LKK, memperhatikan/memberikan tanggapan dalam kegiatan presentasi. 

Data tentang aktivitas diperoleh dari lembar observasi. 

2. Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai setelah mengikuti kegiatan 

belajar mengajar ditunjukkan melalui nilai yang diperoleh dari hasil tes 

siswa setiap akhir siklus. Pada penelitian ini hasil belajar siswa dibatasi 

hanya pada ranah kognitif. 

3. Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu tipe pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama 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. 

4. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2010/2011 di kelas VIII.3 SMP Negeri 1 Gadingrejo dengan materi pem-

belajaran tentang bangun ruang sisi datar. 


