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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam 

kegiatan manusia. Pelaksanaan pendidikan formal maupun informal harus 

disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang 

memerlukan jenis ketrampilan dan keahlian serta peningkatan mutu sesuai 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan 

pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai, karena 

tercapai tidaknya tujuan pendidikan merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. 

Salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih 

adalah matematika. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, prestasi 

siswa dalam mata pelajaran matematika selalu rendah. Hal ini biasanya 

karena sebagian besar siswa kurang antusias menerimanya. Siswa lebih 

bersifat pasif, enggan, takut atau malu untuk mengungkapkan ide-ide 

ataupun penyelesaian atas soal-soal latihan yang diberikan di depan kelas. 

Tidak jarang siswa kurang mampu dalam mempelajari matematika sebab 

matematika dianggap sulit, menakutkan bahkan sebagian dari mereka ada 

yang membencinya sehingga matematika dianggap sebagai momok oleh 

mereka. Hal ini menyebabkan siswa menjadi takut terhadap matematika. 
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Ketakutan yang muncul dari siswa tidak hanya disebabkan oleh 

siswa itu sendiri, tetapi juga didukung oleh ketidakmampuan guru 

menciptakan situasi yang dapat membawa siswa tertarik terhadap 

matematika. Dalam proses belajar mengajar guru dapat memilih dan 

menggunakan beberapa metode mengajar, dimana metode pembelajaran 

yang dipakai dapat meningkatkan minat, prestasi serta rasa keingintahuan 

siswa mengenai matematika. Karena pada dasarnya mengajar adalah 

merupakan serangkaian kegiatan yang salah satu tujuannya adalah untuk 

menanamkan konsep-konsep kepada siswa. 

Permasalahan riil yang dihadapi SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

adalah prestasi belajar siswa yang masih rendah. Pada dasarnya sekolah 

telah menggunakan metode pembelajaran active learning. Dimana 

pembelajaran tersebut dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. Namun 

pada kenyataanya penerapan metode ini kurang maksimal. Bahkan 

cenderung seperti menggunakan metode konvensional. 

Salah satu alternatif yang dianggap baik untuk meningkatkan 

prestasi belajar matematika adalah penerapan pengajaran dan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kooperatif salah satunya 

tipe STAD (Student Team Achievement Division). Guru dalam metode 

STAD hanya memberikan konsep-konsep pokok. Pengembangan dari 

konsep-konsep tersebut dilakukan oleh siswa dalam bentuk kelompok 

melalui soal-soal yang diberikan. Dalam kelompok, siswa mendiskusikan 
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konsep dan soal yang diberikan secara bersama, membandingkan masing-

masing jawaban dari soal yang diberikan, dan membetulkan kesalahan 

dalam memahami konsep, sehingga seluruh siswa akan terlibat langsung 

dalam penguasaan materi pelajaran. 

Keaktifan siswa dalam STAD sangat ditekankan dan dapat 

ditingkatkan. Siswa yang kurang memahami suatu konsep akan lebih 

mudah bertanya dan meminta penjelasan sejelas-jelasnya kepada teman 

dalam kelompoknya tanpa adanya perasaan takut atau malu sebagaimana 

apabila bertanya pada guru. 

Menurut Sobel dan Maletsky dalam bukunya Mengajar 

Matematika (2001:1-2) banyak sekali guru matematika yang 

menggunakan waktu pelajaran dengan kegiatan membahas tugas-tugas, 

lalu memberi pelajaran baru, memberi tugas kepada siswa. Pembelajaran 

seperti di atas yang rutin dilakukan hampir tiap hari dapat dikategorikan 

sebagai 3M, yaitu membosankan, membahayakan dan merusak seluruh 

minat siswa. Apabila pembelajaran seperti ini terus dilaksanakan maka 

kompetensi dasar dan indikator pembelajaran tidak akan dapat tercapai 

secara maksimal. Selain itu pemilihan media yang tepat juga sangat 

memberikan peranan dalam pembelajaran. 

Selama ini media pembelajaran yang dipakai adalah alat peraga 

yang terbuat dari tripleks-tripleks. Tetapi seiring dengan berkembangnya 

teknologi, media pembelajaran tersebut kurang menarik perhatian dan 

minat siswa. Untuk itu diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat 
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lebih menarik perhatian dan minat siswa tanpa mengurangi fungsi media 

pembelajaran secara umum. 

Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya dikembangkan suatu 

tindakan yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 

berupa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media VCD 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengemukakan 

gagasan-gagasan terhadap pemecahan suatu masalah dalam kelompoknya 

masing-masing. 

Pemilihan media pembelajaran dengan menggunakan VCD 

dikarenakan akhir-akhir ini di lingkungan akademis atau pendidikan 

penggunaan media pembelajaran yang berbentuk VCD bukan merupakan 

hal yang baru lagi. Penggunaan media pembelajaran matematika yang 

berbentuk VCD memungkinkan digunakan dalam berbagai keadaan 

tempat, baik di sekolah maupun di rumah serta yang paling utama adalah 

dapat memenuhi nilai atau fungsi media pembelajaran secara umum. 

Guru harus mampu memadukan faktor-faktor yang berperan dalam 

keberhasilan proses pembelajaran agar hasil pembelajaran yang optimal 

dapat tercapai. Penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan 

dengan materi yang disampaikan dan juga melihat kondisi siswa. Dengan 

demikian diharapkan prestasi siswa menjadi lebih baik. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Apakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media VCD dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian adalah mengembangkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian adalah untuk peningkatan prestasi 

belajar matematika pada kubus dan balok melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media VCD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

terhadap pembelajaran matematika terutama pada peningkatan prestasi 

belajar matematika siswa. Secara khusus, penelitian ini memberikan 

konstribusi pada model pembelajaran matematika yang berupa 

pergeseran dari pembelajaran yang hanya bersifat monoton menuju 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dengan diterapkannya metode yang sesuai dengan penyusunan 

materinya secara lebih terperinci sehingga siswa dapat menerima 

materi secara jelas dan mudah dimengerti. 

b. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk 

memilih metode dalam mengajar matematika. 

 


