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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan 

keahlian kepada individu. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa 

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.  

Matematika adalah suatu ilmu yang memiliki objek tujuan abstrak, 

bertumpu pada kesepakatan dan berpola pikir deduktif (Soejadi, 2000: 11). 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan 

penting dalam dunia pendidikan. Mata pelajaran matematika diajarkan hampir 

pada setiap jenjang pendidikan dan menjadi penentu syarat kelulusan pada 

jenjang SD, SMP dan SMA. Hal ini dikarenakan matematika merupakan salah 

satu pengetahuan yang paling bermanfaat dalam kehidupan. 

Akan tetapi, prestasi siswa dalam pembelajaran matematika di Indonesia 

masih dalam level rendah. Hal ini didukung dengan beberapa data hasil studi 

internasional yang menunjukkan bahwa prestasi matematika siswa Indonesia 

berada di peringkat bawah. Data Programme for International Student 

Assesment (PISA) untuk bidang matematika pada tahun 2015 menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai matematika di Indonesia adalah 386 (peringkat 69 dari 76 

negara). Nilai ini jauh di bawah Negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti 

Vietnam menduduki peringkat ke-12 dari 76 negara (Kemdikbud, 2016). 

Rendahnya prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari siswa 

meliputi kecerdasan (intelegensi), fisiologis, sikap, minat, bakat, dan motivasi 

(Hamdani, 2010: 139-141). Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial 
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(Hamadi, 2010: 141-146). Berdasarkan permasalahan tersebut, harus ada 

perubahan dalam proses pembelajaran matematika. Model pembelajaran yang 

digunakan harus merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. Model 

pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa (Slavin, 2010: 10-12). Salah satu model pembelajaran 

yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif dan meningkatkan prestasi belajar adalah model 

Student Teams Achievment Division (STAD) dan Think Pair Share (TPS).  

Menurut Slavin (2010: 143) model pembelajaran Student Teams 

Achievment Division (STAD) yaitu salah satu metode pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik, karena model 

pembelajaran ini sering digunakan guru dalam mengajar. Namun, ada kelemahan 

dari model kooperatif tipe Student Teams Achievment Division (STAD) yaitu 

membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya Think Pair Share (TPS) 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

interaksi siswa (Huda, 2013: 206), sedangkan kelemahan dari Think Pair Share 

(TPS) yaitu menggantungkan pada pasangannya. 

Selain model pembelajaran yang digunakan, kemampuan berpikir kreatif  

matematis siswa juga berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran. 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu aspek kecerdasan yang 

merupakan faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Berpikir 

kreatif matematis siswa dapat dilihat dari kelancaran siswa dalam menyelesaikan 

masalah dengan tepat, menggunakan beragam strategi penyelesaian masalah 

serta memerinci jawaban dengan cara atau idenya sendiri (Rahman, 2012: 21). 

Perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimiliki setiap 

siswa berperan dalam prestasi pembelajaran matematika siswa. Dengan 

mengetahui perbedaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika. Melalui peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika, diharapkan siswa dapat melaksanakan pembelajaran secara optimal 
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dan memberikan hasil pembelajaran yang memuaskan sehingga prestasi belajar 

matematika siswa lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Eksperimentasi Pembelajaran Matematika dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment 

Division (STAD) dan Think Pair Share (TPS) terhadap Prestasi Belajar Siswa 

ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kreatif pada Siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Prestasi belajar siswa masih rendah. Hal ini diketahui saat penulis melakukan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Muhmammadiyah 1 

Kartasura. 

2. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan adanya faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

siswa, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan 

sosial. 

3. Siswa kurang terlatih untuk berpikir kreatif karena guru menganggap 

pemikiran dan jawaban yang digunakan siswa tidak sama dengan jawaban 

guru. 

4. Ada kemungkinan kemampuan berpikir kreatif menentukan tinggi rendahnya 

prestasi belajar siswa. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji maka 

pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut. 

1. Model pembelajaran yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah model 

STAD dan TPS. 

2. Kemampuan berpikir kreatif siswa digolongkan ke dalam tingkatan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap siswa yang 

meliputi kemampuan kognitif siswa SMP Kelas VIII pada materi operasi 

hitung aljabar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan TPS terhadap prestasi belajar siswa? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kemampuan berpikir kreatif siswa 

terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan TPS serta kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap prestasi 

belajar siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu. 

1. Untuk menguji dan mengetahui perbedaan pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan TPS terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Untuk menguji dan mengetahui perbedaan pengaruh kemampuan berpikir 

kreatif siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh interaksi antara model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan TPS serta kemampuan berpikir 

kreatif terhadap prestasi belajar siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan untuk menggunakan model pembelajaran yang tepat 

dalam mengajar guna meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai informasi mengenai penggunaan model pembelajaran STAD dan 

TPS dalam pembelajaran materi matematika.  

b. Untuk mengetahui model pembelajaran yang tepat dengan level 

kemampuan berpikir kreatif matematis. 

3. Bagi Siswa 

a. Untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Untuk menumbuhkan motivasi siswa sehingga menjadikan siswa lebih 

aktif dalam belajar. 

 


