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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang harus kita penuhi karena 

pendidikan sangat penting untuk kebutuhan sehari – hari maupun semasa 

hidup dengan memperoleh pengetahuan lebih baik. Menurut Undang – 

undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan 

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 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Sehingga dilihat saat ini pelaksanaan pendidikan di sekolah belum 

sepenuhnya dilaksanakan seperti diatas”. Perkembangan ilmu pengetahuan di 

dunia semakin maju dengan adanya perkembangan jaman yang semakin 

canggih yang dapat memberikan informasi cepat dan mudah dari berbagai 

dunia. Dengan demikian siswa perlu adanya kemampuan informasi dalam 

belajar untuk mengikuti perkembangan yang lebih modern. Kemampuan ini 

harus memiliki pikiran yang kritis, logis, kreatif, aktif dan bekerja sama. Cara 

berpikir tersebut dapat dikembangkan melalui belajar matematika, karena 

matematika memiliki struktur keterkaitan antara pembelajaran yang satu 

dengan yang lain dengan jelas, sehingga memungkinkan kita untuk belajar 

berpikir rasional. 

Selama ini nilai ujian nasional sudah baik dibandingkan tahun – tahun 

sebelumnya, namun faktanya hasil nilai ujian nasional bervariasi. Secara 

nasional, menurut Yulida Medistiara pada detik news (2016) menyatakan 

“data kemindikbud” pada tahun 2015 nilai rata – rata ujian nasional tingkat 

SMP sebesar 62,18 % sedangkan tahun 2016 nilai rata – rata ujian nasional 
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sebesar 58,57 % atau turun 3,6 % dari tahun 2015. Dan menurut Wilda 

Fizriyani pada new republika.co.id (2016) menyatakan bahwa nilai mata 

pelajaran matematika mengalami penurunan terbesaar dari mata pelajaran 

yang lainnya pada pelaksanaan ujian nasional di SMP maupun sederajatnya, 

dengan perubahan dari 56,28 % pada tahun 2015 menjadi  50,24 % pada 

tahun 2016. 

Menurut survei PISA (Program for Internasional Student Assesment) 

pada tahun 2013 dibawah naungan OECD (Organization Economic 

Cooperation and Development) yang melibatkan responden 510 ribu pelajar 

dengan usia antara 15-16 tahun dari 65 negara dunia, Indonesia menduduki 

peringkat ke 64 dari 65 negara dengan skor 375. 

Belajar adalah sesuatu tindakan dengan proses berpikir. Menurut Sanjaya 

(2010: 107), belajar berpikir menekankan pada proses mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar 

bukanlah sekeddar mengumpulkan pengetahuan melainkan membentuk 

proses mental sesorang atau jati diri di dalam dalam seseorang sehingga 

muncul perubahan dan perilaku yang lebih baik lagi. Menurut Siregar (2011: 

01) belajar merupakan sebuah proses komplek yang terjadi setiap individu 

sejak saat lahir hingga maut menjemputnya. Ciri – ciri seseorang mengalami 

belajar yaitu: adanya kemampuan baru atau perubahan dari dalam seorang, 

perubahan itu tidak secepat yang dipikirkan melainkan membutuhkan proses 

yang lama dan tidak sesaat saja sehingga dapat menetap dan disimpan, 

perubahan tidak terjadi begitu saja, melainkan harus ada usaha, dan terakhir 

perubahan tidak semata – mata disebabkan oleh perubahan fisik seseorang 

maupun tidak karena kelelahan. 

Siswa belajar sering mendapatkan kesulitan untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Kesulitan belajar siswa tidak selalu disebabkan oleh kelainan 

mental sendiri, akan tetapi dapat juga dari faktor – faktor diluar kelainan 

mental. Menurut Ahmadi (2013: 78) faktor – faktor yang mempengaruhi 
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kesulitan belajar antara lain yaitu: faktor intern (sakit, kurang sehat atau 

kondisi cacat tubuh), dan faktor ekstern (cara mendidik anak, hubungan 

orang tua dan anak, Susana rumah dan keadaan ekonomi). 

Pada kondisi umumnya belajar mengajar yang diberikan kepada guru 

untuk pembelajaran matematika yang disampaikannya masih sangat lemah 

sehingga kemampuan siswa untuk berpikir sangat rendah. Dalam proses 

pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan diri 

sendri dalam berpikir. Matematika secara umum masih dipandang abstrak 

dan menakutkan untuk tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut serta 

dipandang menyusahkan karena mendengar kalimat matematika siswa sudah 

menghindar dan hanya orang – orang tertentu yang niat untuk 

mempelajarinya. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

dilaksanakan saat di sekolah maupun dimana saja. Keberhasilan dalam 

belajar tidak lepas dari keluarga, sekolah dan guru, peran keluarga penting 

untuk keberhasilan siswa dalam belajar karena siswa perlu dukungan, 

dorongan maupun arahan saat tidak berada di sekolahan. Guru juga sangat 

penting untuk keberhasilan siswa menerima pelajaran – pelajaran yang 

disampaikan oleh guru terutama pembelajaran matematika. 

Dalam kurikulum 2006, “matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting 

dalam berbagai displin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan 

pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh 

perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang, dan diskrit. Untuk menguasai ini semua diperlukan penguasaan 

matematika sejak dini”.  

Pembelajaran matematika diperlukan keaktifan siswa di dalam kelas. 

Menurut Amri (2015: 01) pembelajaran aktif adalah “suatu model 

pembelajaran yang membuat siswa aktif. Siswa diajak menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dan 
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menerapkan apa yang telah mereka pelajari”. Keaktifan siswa sendiri 

didukung dengan adanya keberanian dari dalam dirinya. Keuntungan 

pembelajaran aktif adalah : siswa akan termotivasi untuk lebih giat belajar, 

suasana kelas lebih tenang dan senang saat pembelajaran, adanya partisipasi 

setiap siswa dan masih banyak lagi. Untuk melaksanakan kegiatan belajar 

jika siswa tidak aktif pada keberaniannya, kegiatan tersebut tidak bisa 

berjalan dengan lancar. Keberanian siswa sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran, keberanian siswa berguna dalam pembelajaran aktif. 

Keberanian siswa sendiri pada pembelajaran bermacam – macam misalnya 

keberanian siswa untuk mengemukaan pendapat atau keberanian siswa maju 

di depan kelas untuk mngerjakan soal – soal latihan di depan kelas. Tujuan 

keberanian siswa maju di depan kelas untuk menumbuhkan rasa percaya diri 

dan berani dalam melakukan tindakan apapun. Sehingga keberanian siswa 

harus lebih ditingkatkan agar siswa berani melakukan tindakan dan tidak 

harus paksa oleh siapapun. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran bukan hanya dipengaruhi oleh 

guru, siswa maupun kurikulum yang ada di sekolahan, tetapi juga 

dipengaruhi oleh metode – metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

dalam pembelajaran maupun belajar. Menurut Fathurrohman (2012: 14) ciri 

– ciri belajar, yaitu : “Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku 

(change behavior); Perubahan perilaku relatif permanent; Perubahan tingkah 

laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang 

berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial; perubahan 

tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman; pengalaman atau 

latihan itu dapat berpenguatan”. Sesuatu yang dapat memperkuat itu dapat 

menjadi dorongan bagi siswa dalam proses belajar. 

Berdasarkan hasil observasi siswa pada kelas VII SMP N 1 Gatak 

Sukoharjo yang berjumlah 32 siswa menunjukkan bahwa 28% berani maju 

dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan kooperatif tipe STAD 
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yang diberikan oleh guru saat pembelajaran, diantaranya dapat dilihat saat 

berani mengerjakan soal dalam pembelajaran matematika di depan kelas 

dengan memberikan penjelasan yang sederhana sebanyak 3 siswa (9,375%), 

mengerjakan soal – soal latihan dengan menulis pekerjaan di depan kelas 

sebanyak 4 siswa (12,5%), mengerjakan soal – soal latihan yang diberikan 

guru dengan memberikan penjelasan yang kreatif sebanyak 2 siswa (6,25%). 

Berdasarkan data observasi diatas menunjukkan bahwa keadaan tersebut 

tidak banyak mendukung adanya pembelajaran pada pemikiran siswa yang 

berkualitas, aktif dan berani untuk berani belajar matematika. Dalam proses 

pembelajaran guru dapat memilih berbagai macam metode – metode yang 

sudah ada. Beberapa metode – metode dapat meningkatkan minat dan berani 

siswa untuk belajar matematika yang lebih aktif dan kritis sehingga prestasi 

siswa dapat meningkat yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena 

dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tujuan sendiri yaitu untuk 

memberikan landasan belajar mulai dari bekal pengetahuan yang sudah 

dimiliki siswa sampai ke pengetahuan berikutnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Keberanian Siswa 

Mengerjakan Soal – soal Latihan di Depan Kelas Melalui Pendekatan 

Kooperatif Tipe STAD di SMP N 1 Gatak Sukoharjo Tahun Ajaran 

2016/2017. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalah yaitu “Apakah 

keberanian siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan 

kooperatif tipe STAD dapat meningkat?” 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendiskripsikan adanya peningkatan keberanian siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan kooperatif 
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tujuannya agar siswa lebih berani dalam pembelajaran matematika dan dapat 

berpikir aktif, kritis maupun kreatif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika terutama pada 

peningkatan keberanian siswa maju di depan kelas mengerjakan soal – soal 

latihan melalui pendekatan kooperatif tipe STAD. Secara khusus, penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembelajaran yang 

kooperatif dan mampu meningkatkan keberanian siswa maju di depan kelas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan 

kualitas belajar dan keberanian siswa maju ke depan dalam 

mengerjakan soal – soal latihan dan menghilangkan rasa jenuh siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

b. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dimanfaatkan guru untuk peningkatan kualitas 

layanan pembelajaran di kelas saat berlangsung serta meningkatkan 

kinerja guru yang lebih professional dan inovatif. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pembinaan antara guru dengan murid maupun murid dengan 

murid serta dapat memberikan kemajuan suatu sekolah yang lebih 

baik. 


