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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kegiatan 

manusia. Penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal harus 

disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan pembanguan 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 tolok ukur dari keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan. 

Persoalan yang kini dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia 

adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan,yang umumnya dikaitkan 

dengan tinggi rendahnya prestasi yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa 

mencapai skor dalam tes dan kemampuan lulusan mendapatkan 

pekerjaan.Kualitas pendidikan ini dianggap penting karena sangat menentukan 

gerak laju pembangunan di negara manapun juga.Oleh karenanya hampir 

semua negara didunia  menghadapi tantangan untuk melaksanakan 

pembaharuan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan (Zamroni , 2002:19). 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan terwujud jika 

menempatkan pendidikan sebagai sarana pemacu dan alat bantu pendidikan 

akan mempunyai arti serta tujuan dalam peningkatan sumber daya apabila 
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pendidikan tersebut memiliki sistem yang relevan dengan pembangunan dan 

kualitas yang baik dari proses maupun hasilnya.  

 Menurut  Marpaung (2001:3) factor-faktor yang enyebabka kulitas 

pendidkan kita rendah antara lain :(1) Pandangan yang keliru terhadap peran 

guru ; pada umumnya guru banyak mendominasi jalanya proses pembelajaran 

matematika di sekolah ,(2)kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap 

perbedaan individu siswa, (3) Pembelajaran yang kurang dapat menumbuhkan 

kesadaran akan makna belajar , sebab siswa dipaksa untuk mempelajari materi 

yang diajarkan oleh guru dengan menerapkan berbagai hukuman dan 

sebagainya sehingga perlu mengenali situasi lingkungan siswa dan 

menggunakanya sebagai dasar berkomunikasi dengan siswa, mengetahui sifat 

psikologis siswa, dan memanfaatkanya dalam situasi belajar untuk membuat 

siswa senang dalam lingkungan belajarnya. 

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 mengungkapkan ide-ide ataupun penyelesaian atas 

soal-soal latihan yang diberikan di depan kelas. Tidak jarang siswa kurang 

mampu 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 atau fobia terhadap matematika. 
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Ketakutan-ketakutan yang muncul dari siswa tidak hanya disebabkan 

oleh siswa itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh ketidak mampuan guru 

menciptakan situasi yang mampu membawa siswa tertarik terhadap 

matematika. Oleh karena itu guru harus mencari cara yang dapat menarik 

siswa untuk berani mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas. Salah 

satunya dengan memberikan motivasi. Motivasi sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa dapat tercapai. Motivasi 

belajar merupakan faktor psikis yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa. 

Fungsi yang utama adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat dalam belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar itu 

akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. 

Selain kemampuan awal, ada faktor lain yang ikut mempunyai andil 

dalam menentukan keberhasilan belajar matematika yaitu pemilihan metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran diperlukan untuk memperkecil kesulitan 

siswa dalam mempelajari matematika. Seorang guru (calon guru) matematika 

perlu mengerti dan memahami tentang metode-metode pembelajaran 

matematika yang dapat meningkatkan kebermaknaan dan pemahaman 

terhadap matematika. 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu ditunjang adanya 

pembaharuan dibidang pendidikan. Salah satu caranya adalah melalui 
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peningkatan kualitas pembelajaran yaitu dengan pembaharuan pendekatan 

atau peningkatan relevansi metode mengajar. Metode mengajar dikatakan 

relevan jika dalam prosesnya mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan 

pendidikan melalui pembelajaran namun dalam kenyataannya masih banyak 

guru yang mengajar secara monoton yaitu hanya menggunakan satu metode 

saja. Misalnya metode konvensional. Padahal belum tentu setiap pokok 

bahasan suatu materi pelajaran cocok dan efektif diajarkan dengan metode 

konvensional. 

Dalam pengajaran konvensional, kegiatan proses belajar mengajar 

didominasi oleh guru. Guru menyampaikan materi dan memberikan contoh 

soal, sedangkan siswa duduk rapi mendengarkan, meniru pola-pola yang 

diberikan guru. Oleh karena itu perlu dikembangkan metode mengajar yang 

melibatkan siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan sesuai dengan 

pembelajaran matematika. Penyebab terjadinya gangguan atau hambatan 

dalam diri siswa pada pembelajaran matematika karena adanya pandangan 

bahwa matematika adalah suatu pelajaran yang sulit dipahami dan 

menakutkan. Anggapan inilah yang dapat melemahkan semangat belajar siswa 

sehingga siswa akan menjadi malas dan tidak suka dengan pelajaran 

matematika.  

Dalam proses belajar mengajar, guru terbiasa menyajikan materi 

menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah. Metode mengajar 

ini menjadikan siswa pasif dalam menerima informasi. Siswa hanya diajak 

untuk mendengarkan, mencatat tanpa aktifitas. Dengan demikian guru tidak 
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tahu apakah siswanya benar-benar mengerti dengan materi yang disampaikan. 

Dari realita ini guru harus berani mencoba metode-metode baru sehingga 

dapat mengaktifkan dan menarik perhatian siswa, dengan begitu keberanian 

siswa mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas akan muncul dengan 

sendirinya. Tidak hanya itu siswa akan merasa senang mempelajari mata 

pelajarannya, sehingga siswa termotivasi untuk belajar yang selanjutnya akan 

berimbas pada hasil belajar yang meningkat. 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan. Peneliti 

akan mencoba suatu metode yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

memacu kemampuan awal siswa, yang selanjutnya diharapkan dapat berimbas 

pada hasil belajar yang meningkat khusus pada sub pokok bahasan lingkaran. 

Metode yang dimaksud adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD (Students 

Team Achievement Divisions). 

Di dalam meode pembelajaran kooperatif tipe STAD, guru hanya 

memberikan konsep-konsep pokok. Pengembangan dari konsep-konsep 

terseut dilakukan oleh siswa dalam bentuk kelompok melalui soal-sosl yang 

diberikan . Dalam kelompok siswa mendiskusikan 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 secara langsung dalam penguasaan materi 

pelajaran. 

Keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 

adanya kerja sama dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan 
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kelompok tergantung keberhasilan individu, sehingga setiap anggota 

kelompok tidak bisa menggantungkan pada anggota yang lain.  Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa 

untuk saling memotivasi saling membantu dalam menguasai materi pelajaran 

guna mencapai prestasi yang maksimal (Merfanti, 2007). Siswa yang kurang 

memahami materi bisa bertanya pada teman sekelompaoknya. 

Guru harus mampu memadukan faktor-faktor yang berperan dalam 

keberhasilan proses pembelajaran agar hasil pembelajaran yang optimal 

tercapai. Penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan materi 

yang disampaikan dan juga melihat kondisi siswa. Dengan demikian 

diharapkan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

Model pembelajaran yang dipakai oleh guru berpengaruh terhadap 

cara belajar siswa dan hasil belajar siswa. Untuk itu model pembelajaran yang 

dipili guru sebaiknya adalah model yang dapat meningkatkan kemampuan 

awal siswa. Sehingga siswa lebih berprestasi dalam pelajaran matematika. 

Model pembelajaran melalui pendekatan kooperatif tipe STAD dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil prestasi belajar siswa yang ditinjau dari 

kemampuan awal siswa. 

Kemampuan awal merupakan suatu bentuk persiapan pengalaman 

belajar siswa. Kemampuan awal adalah kemampuan yang dipeloreh dari 

pelajaran atau pengalaman belajar sebelumnya. Dalam belajar matematika, 

kemampuan awal yang dimiliki oleh seseorang merupakan faktor yang 
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essensial karena kemampuan awal ini akan dikembangkan menjadi 

kemampuan baru yang lebih kompleks. 

Kemampuan awal atau sering disebut juga kemampuan intelektual 

memegang peranan yang besar terhadap tinggi rendahnya taraf prestasi belajar 

siswa, kususnya bila ditinjau peranannya dari kemampuan intelegensi teori 

dibidang yang menuntut banyak pemikiran seperti matematika.  

Uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai ada tidaknya pengaruh penggunaan pendekatan kooperatif tipe 

STAD dalam pengajaran matematika terhadap peningkatan prestasi belajar 

matematika ditinjau dari kemampuan awal siswa pada pokok bahasan 

lingkaran.    

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas peneliti 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional dalam 

proses belajar mengajar, padahal tidak semua pokok bahasan cocok 

menggunakan metode konvensional. 

2. Kemampuan awal siswa turut menunjang keberhasilan belajar 

matematika. Mengingat matematika ilmu yang berjenjang.  

3. Kurang tepatnya metode belajar yang digunakan guru matematika di 

dalam menyampaikan pokok bahasan lingkaran kemungkinan akan 

dipengaruhi prestasi belajar. 
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4. Kurangnya motivasi belajar matematika merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

5. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada bidang studi matematika. 

6. Kurang mendukungnya lingkungan disekitar siswa untuk berkembangnya 

kemampuan awal siswa. 

 
C. Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, 

efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan dibatasi metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (untuk kelas eksperimen) dan metode konvensional 

(untuk kelas kontrol). 

3. Kemampuan awal adalah penelitian ini dibatasi pada kemampuan awal 

matematika yang diperoleh dari rapot 

4. Indikator pemahaman siswa adalah prestasi belajar atau kemampuan seswa 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan.   

 

 

 

 



 10

D. Perumusan masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, 

efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar ditinjau dari pemilihan 

pendekatan pembelajaran? 

2. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar ditinjau dari kemampuan awal? 

3. Apakah terdapat interaksi pendekatan pengajaran matematika dengan  

pendekatan kooperasi tipe STAD dan kemampuan awal terhadap prestasi 

belajar matematika siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah. Identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi siswa ditinjau dari pemilihan 

pendekatan pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa ditinjau dari 

kemampuan awalnya. 

3. Untuk mengetahui interaksi penggunaan pendekatan pembelajaran 

matematika dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika 

siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

pembelajaran matematika utamanya pada meningkatkan kemampuan 

awal siswa dengan menggunakan pendekatan kooperatif  tipe STAD 

(Students Team Achievement Divisions). 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru khususnya guru bidang studi matematika bahwa metode 

tipe STAD dapat digunakan dalam proses pembelajaran.  

2. Bagi penulis menambah wawasan dan pandangan lingkungan 

pendidikan.  

3. Sedangkan bagi murid penelitian ini bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan awal siswa, mengembangkan daya 

fikir dan tumbuh kompetisi terhadap prestasi belajar matematika 

siswa. 

4. Untuk Sekolah penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

budaya kerjasama dan meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas 

guru dan pada akhirnya kualitas sekolah. 




