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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangatlah penting di zaman yang semakin maju seperti 

sekarang ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia no.20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan adalah investasi suatu bangsa. Pendidikan adalah bekal 

hidup dan kehidupan manusia di masa kini dan masa mendatang dan 

pendidikan memiliki pengaruh terhadap semua aspek kehidupan (Sutirna, 

2014: 8). Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang 

menjadi bekal untuk kehidupannya.  

Pendidikan diselenggarakan melalui tiga jalur yaitu pendidikan 

formal, nonformal dan informal. Ruang lingkup pendidikan formal berada di 

sekolah, nonformal berada di luar sekolah dan informal berada di lingkungan 

keluarga. Pendidikan merupakan usaha yang direncanakan untuk 

mengembangkan diri dalam semua aspek kehidupan di masa sekarang hingga 

masa mendatang. Oleh sebab itu pendidikan dimulai dari lahir hingga 

menutup mata. 

Dalam dunia pendidikan terutama yang diselenggarakan melalui jalur 

formal ada banyak mata pejalaran yang dipelajari. Mata pelajaran yang 

dipelajari oleh siswa ada yang digemari dan ada yang menjadi momok yang 

menakutkan untuk siswa. Salah satu mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa 

adalah matematika. 
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Menurut Haryono (2014: 6) matematika merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan yang bersifat pasti (eksakta) yang diperoleh dari hasil proses 

belajar mengajar. Matematika adalah bahasa yang memiliki fungsi praktis 

untuk mengekpresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan (Bandi 

Delphie, 2009: 2). Jadi matematika adalah pengetahuan yang berhubungan 

dengan kuantitatif dan keruangan dan bersifat pasti serta diperoleh dari hasil 

belajar mengajar. Ruang lingkup matematika yaitu geometri, aritmatika, dan 

statistika. Matematika tidak akan bisa lepas dengan perhitungan dan angka. 

Pembelajaran matematika banyak tidak disukai oleh siswa kerena 

mereka beranggapan sangat sulit untuk difahami. Saat pembelajaran 

berlangsung siswa merasa waktunya sangat lama dan membosankan. 

Dianggap demikian karena dalam pembelajaran matematika strategi yang 

digunakan masih konvensional. Strategi konvensional ditandai dengan guru 

yang aktif dalam proses pembelajaran sedangkan siswa hanya pasif.  

Guru hanya menerangkan materi pelajaran dengan menulisnya 

dipapan tulis dengan metode ceramah. Siswa hanya menjadi pendengar apa 

yang disampaikan oleh guru. Kemudian memberikan contoh soal dari materi 

pelajaran. Setelah itu guru memberikan beberapa soal yang biasanya diambil 

dari buku pelajaran atau LKS yang dipunyai oleh siswa untuk dikerjakan. 

Penggunaan metode yang kurang tepat seperti uraian diatas akan  

menghasilkan hasil belajar siswa kurang memuaskan. 

Upaya dalam meningkatkan kepuasan hasil belajar siswa salah 

satunya yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Pemilihan strategi 

pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar 

matematika. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Salah satu yang 

dikembangkan adalah strategi pembelajaran kooperatif. Tipe dari strategi 

pembelajaran kooperatif ada banyak macamnya diantaranya Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI). 
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Strategi pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individialization (TAI). 

Guru menggunakan STAD untuk mengajarkan informasi akademik baru 

kepada siswa setiap minggu, baik melalui penyajian verbal maupun tertulis 

dengan cara siswa dikelompokkan secara heterogen, kemudian siswa yang 

pandai menjelaskan kepada anggota lain hingga mengerti. Sedangkan TAI 

lebih dikenal dengan pembelajaran individu dalam kelompok, dikarenakan 

siswa bekerja dalm tim dan mengemban tanggungjawab mengelola dan 

memeriksa secara rutin, saling membantu satu sama lain dalam menghadapi 

masalah dan saling memberi dorongan untuk maju. Guru dapat memberikan 

pembelajaran langsung kepada sekelompok kecil siswa homogen yang 

berasal dari kelompok heterogen. 

Peningkatan kepuasan hasil belajar siswa juga disebabkan karena 

tingkat kedisiplinan siswa yang berbeda beda. Tingkat kedisiplinan siswa 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kedisiplinan 

siswa dapat dilihat dari ketepatan masuk sekolah, ketepatan masuk kelas, 

ketepatan pengumpulan tugas serta ketertiban dalam mematuhi peraturan 

yang dibuat oleh sekolah. 

Hasil yang diperoleh siswa setelah melalui proses pembelajaran 

disebut hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh siswa menunjukkan sampai 

seberapa siswa menguasai materi pembelajaran. Semakin tinggi hasil yang 

diraih dikatakan memuaskan dan dapat menguasai tentang materi. Sedangkan 

hasil yang didapat belum tinggi dikatakan belum memuaskan dan belum 

memahami serta menguasai materi. 

Tinggi rendahnya hasil belajar matematika dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor dari dalam diri siswa (internal) dan faktor dari luar diri 

siswa (eksternal). Faktor internal yang timbul dari dalam diri siswa antara 

lain fisik siswa, intelegensi, perhatian, minat, bakat, kesiapan, kematangan, 

komunikasi, motivasi, kedisiplinan dan lain-lain. Faktor eksternal yang 

berasal dari luar diri siswa diantaranya suasana belajar, kondisi ekonomi 
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keluarga, latar belakang kebudayaan, metode mengajar guru, kurikulum, 

fasilitas sekolah, keadaan gedung dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Strategi Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) terhadap Hasil 

Belajar Matematika ditinjau dari Kedisiplinan Siswa di SMP Negeri 2 

Banyudono Tahun Ajaran 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan latar belakang diatas timbul permasalahan yang berkaitan 

dengan hasil belajar matematika, pada penelitian ini penulis 

mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika yang didapat oleh siswa masih rendah. 

2. Masih menggunakan strategi pembelajaran yang konvensional. 

3. Kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih minim. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Penelitian yang dilakukan agar lebih efektif dan efisien maka penulis 

membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar matematika 

dibatasi pada strategi Student Teams Achieviment Divisions (STAD) dan 

Team Assisted Individualization (TAI) ditinjau dari kedisiplinan siswa. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas 

dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh strategi Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dan Team Assisted Individualization (TAI) terhadap hasil belajar 

matematika ? 

2. Adakah pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika ? 
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3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Indidualization (TAI) 

dengan kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus sebagai berikut. 

1. Tujuan umum  

Untuk menguji pengaruh strategi Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dan Team Assisted Invidualization (TAI) terhadap 

hasil belajar matematika ditinjau dari kedisiplinan siswa kelas di SMP 

Negeri 2 Banyudono. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk menguji pengaruh strategi STAD dan TAI terhadap hasil 

belajar matematika. 

b. Untuk menguji pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

c. Untuk menguji interaksi  antara strategi pembelajaran STAD dan TAI 

dengan kedisiplinan terhadap hasil belajar matematika.  

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat bagi siswa  

a. Memudahkan dalam memahami materi pembelajaran 

b. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran 

2. Manfaat bagi guru  

a. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi guru matematika dalam 

perolehan hasil belajar matematika. 

b. Dapat mempertimbangkan penggunaan strategi STAD dan TAI. 

c. Dapat mengetahui metode pembelajaran yang efektif dalam 

penyampaian materi. 
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3. Maanfat bagi sekolah 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan mengenai pengaruh 

strategi STAD dan TAI terhadap hasil belajar matematika ditinjau 

dari kedisiplinan siswa. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memperbaiki hasil belajar 

matematika di SMP Negeri 2 Banyudono. 

4. Manfaat bagi peneliti  

a. Menambah pengalaman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

b. Menambah pengetahuan dengan menerapkan strategi pembelajaran.  


