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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembelajaran disekolah sering dijumpai beberapa masalah. 

Baik masalah internal maupun masalah eksternal dalam proses belajar 

mengajar. Masalah internal yang sering dihadapi siswa dalam pembelajaran 

adalah rendahnya penguasaan materi dalam belajar matematika.  

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang amat beragam 

agar terjadi interkasi yang optimal antara guru dan siswa. Belajar yang 

disertai dengan proses pembelajaran akan lebih terarah dan sistematik dari 

pada belajar yang hanya dari pengalaman hidup bermasyarakat. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peranan penting 

dalam pendidikan. Matematika diberikan pada semua jenjang pendidikan dari 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Bahkan dalam kehidupan sehari–

hari tidak lepas dari matematika, banyak setiap permasalahan dalam 

kehidupan manusia diformulasikan dengan model matematika. 

Matematika adalah ilmu yang bertujuan untuk mendidik siswa agar 

dapat berfikir secara logis, kritis, sistematis, jujur, disiplin dalam 

memecahkan masalah baik dalam bidang matematika maupun dalam 

kehidupan sehari–hari. Namun pada kenyatannya, pembelajaran matematika 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyak faktor yang melatarbelakangi 
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hal tersebut, diantaranya rendahnya keaktifan siswa dan pemahaman konsep 

matematika dalam pembelajaran matematika serta penggunaan metode dalam 

pembelajaran. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika itu sangat diperlukan 

karena merupakan suatu langkah untuk menciptakan pembelajaran aktif. 

Siswa yang aktif selalu terlibat dalam proses belajar mengajar. Peran aktif 

siswa yaitu dapat memperoleh, mencari dan mengolah perolehan belajarnya. 

Guru disini berperan sebagai fasilitator yang bertanggung jawab dengan 

proses pembelajaran dan membantu proses perkembangan siswa. Sedangkan 

siswa berperan sebagai guru dan siswa yang sedang belajar. Belajar itu 

mengalami, sehingga belajar yang sesungguhnya itu dari pengalaman 

langsung yang kita jalani. Dengan keaktifan siswa dapat tercipta proses 

pembelajaran yang efektif. 

Salah satu alasan mengapa siswa harus aktif dalam pembelajaran 

adalah sekarang ini banyak sekali siswa yang hanya mengandalkan guru 

dalam pembelajarannya. Siswa tidak mau berusaha menggali pengetahuannya 

sendiri. Untuk itu siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran karena guru 

bukan lagi sebagai sumber belajar siswa. Siswalah yang harus aktif untuk 

membangun pengetahuannya. Maka dari itu, diperlukan suatu pembelajaran 

yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. 

Dengan keaktifan yang dimiliki siswa dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa. Karena pemahaman konsep 

merupakan langkah awal yang diambil untuk melangkah pada tahap aplikasi 



3 
 

perhitungan matematika. Siswa akan lebih mudah menyelesaikan soal setelah 

siswa tersebut memahami konsep-konsep matematika. 

Pemahaman kosep yang baik akan membuat siswa lebih mudah 

mengingat materi tanpa harus menghafal rumus-rumus matematika. Jika 

siswa memiliki tingkat pemahaman konsep yang baik dan benar, maka siswa 

tersebut dengan sendirinya akan menguasai materi yang diajarkan oleh guru. 

Dengan memahami konsep, siswa dapat mengembangkan kemampuannya 

dalam pembelajaran matematika. 

Melihat kenyataan di lapangan, khususnya pada siswa kelas VII D 

SMP Negeri 3 Delanggu, bahwa keaktifan siswa dan pemahaman konsep 

matematika tergolong masih rendah. Hal ini terbukti saat peneliti 

mengadakan observasi di kelas VII D, dimana dari 34 siswa hanya ada 8 siwa 

yang berani mengajukan pertanyaan, 14 siswa berani menjawab pertanyaan, 

11 siswa berani mengerjakan soal di depan kelas, 12 siswa berani 

menyanggah atau menyetujui ide teman, 11 siswa mampu menjawab soal 

dengan benar, 12 siswa mampu memberikan tanggapan jawaban siswa lain 

dengan benar, dan 15 siswa mampu membuat kesimpulan. Dapat disimpulkan 

bahwa keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII D 

SMP Negeri 3 Delanggu masih rendah. 

Melihat kenyataan seperti itu, maka diperlukan suatu metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan pemahaman 

konsep matematika. Salah satu cara untuk meningkatkan keaktifan siswa dan 

pemahaman konsep matematika adalah dengan model pembelajaran 
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Cooperative Learning tipe Student Teams–Achievement Divisions (STAD). 

Penggunaan model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD 

memungkinkan proses pembelajaran dengan menumbuhkan keaktifan siswa, 

sehingga siswa akan mengalami proses pembelajaran yang lebih bermakna. 

Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran  Cooperative 

Learning tipe Student Teams–Achievement Divisions (STAD) lebih 

dipusatkan kepada siswa, siswa belajar matematika melalui kelompok yang 

dibentuk secara heterogen, dan disaat guru memberikan tugas kepada masing 

– masing kelompok, siswa yang mengerti menjelaskan kepada anggota 

kelompok yang lain. Saat guru memberikan kuis, seluruh siswa harus 

mengerjakan sendiri tidak boleh saling membantu. Kemudian guru 

memberikan evaluasi, guru akan memberikan penghargaan sesuai dengan 

skor yang diperoleh dalam masing – masing kelompok. 

Dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student 

Teams–Achievement Divisions (STAD) siswa dapat belajar bersama–sama 

dan dapat menemukan sendiri pengetahuannya. Keberhasilan dengan model 

pembelajaran ini bukan sebagai hasil kerja individu melainkan kerjasama 

dalam satu kelompok sehingga memungkinkan interaksi langsung diantara 

siswa dan siswa dapat bertanggung jawab atas cara belajarnya. Model 

pembelajaran ini akan lebih efektif jika masing–masing anggota kelompok 

ditempatkan sebagai subyek yang memiliki peran sesuai dengan keahlian dan 

potensi yang dimilikinya. Dengan model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe Student Teams–Achievement Divisions (STAD) mampu memancing 
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keaktifan siswa dan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika 

dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, dengan menerapkan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Student Teams–Achievement Divisions (STAD) 

adalah salah satu upaya meningkatkan keaktifan siswa dan pemahaman 

konsep matematika dalam belajar matematika. Maka dari itu judul penelitian 

ini adalah “Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa dan Pemahaman Konsep 

Matematika Melalui Model Pembelajaran “Cooperative Learning tipe Student 

Teams–Achievement Divisions (STAD)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

pada kompetensi dasar segi empat setelah diterapkan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD)? 

2. Adakah peningkatan pemahaman konsep matematika  dalam 

pembelajaran pada kompetensi dasar segi empat setelah diterapkan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Teams-

Achievement Divisions (STAD)? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 
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a. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

Matematika. 

b. Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika dalam proses 

pembelajaran Matematika. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan keaktifan siswa pada standar kompetensi 

memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya melalui penerapan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Student Teams–Achievement Divisions (STAD). 

b. Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika pada standar 

kompetensi memahami konsep segiempat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya melalui penerapan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Student Teams–Achievement Divisions 

(STAD). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan pada pembelajaran matematika bahwa 

penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student 

Teams–Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dan pemahaman konsep matematika pada siswa. 
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Secara khusus, hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada 

strategi atau model pembelajaran di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa, diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dan pemahaman konsep matematika. 

b. Manfaat bagi Guru, dapat dimanfaatkan guru sebagai dasar 

pemikiran dalam memilih strategi pembelajaran di kelas yang tepat 

dalam proses belajar mengajar matematika. 

c. Manfaat bagi Sekolah, dapat memberikan sumbangan yang baik 

dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah 

khususnya pembelajaran matematika. 

 

 


