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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik  

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

bekerjasama. Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan antara lain: (1)  memahami konsep matematika, (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, (3) memecahkan masalah, (4) 

mengkomunikasikan gagasan, (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan  (Isriani dan Dewi, 2012: 160). 

Tujuan matematika yang disebutkan diatas yakni memahami konsep 

matematika dan mengkomunikasikan gagasan, keduanya memiliki keterkaitan 

erat guna mencapai hasil belajar yang optimal. Belajar matematika bukan 

dimulai dari menghafalkan rumus-rumus yang jumlahnya tak terhitungkan. 

Namun, inti dari pembelajaran matematika adalah pemahaman konsep. Masih 

banyak siswa yang belum mengerti mengenai pemahaman konsep pada saat 

pembelajaran matematika berlangsung. Kurangnya pemahaman tersebut 

mengakibatkan siswa hanya menghafal rumus tanpa mengetahui alur 

penyelesaian atau rumus awal yang dijadikan dasar dari permasalahan yang 

diberikan.  
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Keberhasilan pembelajaran matematika tidak terlepas dari komunikasi 

siswa. Komunikasi sangat berperan penting dalam pembelajaran matematika. 

Dengan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dapat membawa siswa 

dalam pemahaman matematika dan memecahkan masalah dengan baik. 

Diharapkan ketika guru menyampaikan materi di kelas, siswa dapat aktif 

dalam menanggapinya, seperti dengan cara menanyakan hal-hal yang belum 

dimengerti dan memberikan pendapat jika sekiranya guru memberikan 

pertanyaan atau soal. Namun, dalam realita yang ada banyak siswa yang 

hanya pasif saja dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru. 

Kondisi tersebut juga dialami siswa SMP 7 Muhammadiyah Surakarta, 

saat pembelajaran berlangsung didalam kelas masih banyak siswa yang pasif, 

tidak memiliki inisiatif untuk bertanya kepada guru dan kebanyakan dari 

mereka sibuk menyalin materi yang telah di tuliskan guru dipapan tulis tanpa 

memahami benar konsep dari materi yang mereka terima.  

Kurangnya pemahaman konsep para siswa dan komunikasi antara 

guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain dalam proses 

pembelajaran matematika di SMP 7 Muhammadiyah Surakarta dikarenakan 

metode yang digunakan oleh guru masih menggunakan metode pembelajaran 

konvensional, sehingga siswa merasa jenuh dan hanya pasif saat pelajaran 

karena guru yang aktif dalam proses pembelajaran. Rendahnya tingkat 

kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi siswa ditunjukan : 1) Siswa 

mampu mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan masalah  

sebanyak 5 siswa (17,85%), menggunakan dan memilih prosedur tertentu 
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dalam menyelesaikan soal sebanyak 3siswa (10,71%),  mampu menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan diagram 6 siswa 

(21,42%),  mampu menarik kesimpulan dari pernyataan  sebanyak 4 siswa 

(14,28%).  

Salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

komunikasi dalam pembelajaran matematika yakni dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement 

Division). Pembelajaran ini menggunakan kelompok-kelompok kecil 

sehingga siswa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Siswa dalam kelompok kooperatif belajar berdiskusi, saling membantu, dan 

mengajak satu sama lain mengatasi masalah belajar. Pembelajaran kooperatif 

mengkondisikan siswa untuk aktif dan saling memberi dukungan dalam kerja 

kelompok untuk menuntaskan masalah materi dalam belajar. Kooperatif 

STAD menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu menguasai materi pelajaran guna mencapai 

prestasi yang maksimal (Isjoni, 2011: 74).  

Diharapkan penerapan kooperatif STAD mampu menciptakan suasana 

belajar kelompok yang menyenangkan, mendorong siswa untuk saling 

membantu menguasai materi guna meningkatkan pemahaman konsep, serta 

mendorong siswa untuk memunculkan tanya jawab dalam sebuah interaksi 

yang mampu meningkatkan kemampuan komunikasi siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan ingin mengkaji 

lebih dalam tentang penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD 
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sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman konsep dan komunikasi 

siswa pada matematika. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu,  

a.  Apakah penerapan pembelajaran Kooperatif tipe STAD mampu 

meningkatkan kemampuan memahami konsep matematika pada siswa 

kelas VII A  semester genap Muhammadiyah 7 Surakarta? 

b.  Apakah penerapan pembelajaran Kooperatif tipe STAD mampu 

meningkatkan komunikasi siswa kelas VII A semester genap SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman 

konsep matematika dan komuniksi siswa. Tujuan khusus penelitian ini 

diuraikan menjadi dua. 

a.     Meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VII 

A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 setelah 

dilakukan pembelajaran melalui pembelajaran Kooperatif tipe STAD. 

Pemahaman konsep belajar matematika diamati dari indikator :  

1) Siswa mampu mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan 

masalah. 

2) Menggunakan dan memilih prosedur tertentu dalam menyelesaikan 

soal. 
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b. Meningkatkan komunikasi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 setelah dilakukan pembelajaran 

melalui pembelajaran Kooperatif tipe STAD. Komunikasi belajar 

matematika diamati dari indikator :   

1) Siswa mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan, 

tertulis, gambar dan diagram. 

2) Siswa mampu menarik kesimpulan dari pernyataan. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

utamanya kepada pembelajaran matematika, peningkatan mutu, proses, dan 

hasil pembelajaran matematika. 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan peningkatan pemahaman konsep dan keberanian siswa 

melalui pembelajaran Kooperatif tipe STAD. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah serta meningkatkan 

pemahaman konsep dan keberanian siswa dalam belajar matematika. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

belajar sehingga siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

keberanian belajarnya khususnya dalam  pelajaran matematika. 

2) Manfaat bagi guru  

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan peningkatan 

pemahaman konsep dan keberanian belajar matematika melalui  

pembelajaran kooperatif tipe STAD disandingkan dengan penelitian 

yang lain dapat dimanfaatkan guru sebagai dasar pemikiran dalam 

memilih strategi pembelajaran di kelas yang tepat dalam proses 

belajar mengajar matematika. 

3) Manfaat bagi sekolah 

Bagi sekolah penelitian ini memberikan sumbangan yang baik 

dalam rangka perbaikan pembelajaran matematika, peningkatan mutu 

sekolah dan mengembangkan profesionalisme guru. 

 

 

 

 

 

 


