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BAB 1 

PENDAHULUAN  
 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan bagi seseorang merupakan hal yang penting dan wajib 

dilakukan. Hal ini didukung juga oleh kebijakan pemerintah tentang wajib 

belajar 12 tahun, karena dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup 

seseorang. Dalam pendidikan di sekolah terdapat proses pembelajaran yang 

terdiri dari beberapa komponen, salah satunya guru (Djumali, et al., 2014). 

Menurut Sagala (2003), guru dalam proses pembelajaran harus mempunyai 

kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran disekolah, 

seperti menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan dan mengetahui 

bagaimana cara menyampaikan konsep pengetahuan yang jelas dan benar 

kepada siswa terutama pada pelajaran matematika yang bersifat abstrak.  

Matematika adalah pelajaran yang tidak mudah. Mungkin itu pandangan 

sebagian orang mengenai matematika. Padahal matematika adalah ilmu yang 

harus dipelajari karena bermanfaat dalam kehidupan sehari hari untuk 

memecahkan masalah. Matematika dapat mengajak siswa untuk berpikir dan 

bernalar secara sistematis (Sundayana, 2014). Sejalan dengan hal itu maka 

proses pembelajaran matematika perlu mendapat perhatian yang lebih dari pihak 

yang terkait. 

Keberhasilan proses pembelajaran matematika dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa. Hasil belajar merupakan perubahan atau hasil dari proses 

pembelajaran yang mengarah pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Sudjana, 2005). Banyak sekolah di Indonesia yang hasil belajar siswa masih 

rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil studi TIMMS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki 

peringkat ke 36 dari 49 negara (Sarnapi, 2016). Menurut Subur (2015), hasil 

belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari guru, suasana 

pembelajaran, jumlah siswa dalam kelas, dan fasilitas pendukung.  
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Guru dalam kultur proses pembelajaran di Indonesia, merupakan faktor 

yang masih dominan yang mempengaruhi dan menentukan keberhasilan 

pembelajaran (Subur, 2015). Pada umumnya proses pembelajaran di Indonesia, 

guru kurang bervariasi dalam penggunaan strategi pembelajaran seperti guru 

menerangkan terus menerus (metode ceramah, kurangnya guru memberikan 

kesempatan siswa untuk berlatih memecahkan masalah matematika secara 

mandiri, akibatnya kemampuan pemecahan siswa rendah dan kurang terampil, 

padahal salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah merangsang pikiran 

siswa untuk terampil memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan masalah 

adalah kemampuan dasar yang harus ada pada diri siswa, dengan kemampuan 

yang dimiliki tersebut dapat membantu siswa ketika mengalami kesulitan. 

Hal ini juga terjadi di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Sesuai hasil 

wawancara dengan salah satu guru matematika kelas 8 di SMP tersebut bahwa 

hasil belajar matematika siswa masih banyak di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Proses pembelajaran di sekolah tersebut yang bersifat guru 

aktif dan siswa pasif, penggunaan strategi dalam pembelajaran yang tidak 

bervariasi,  kemudian proses pembelajaran yang tidak melibatkan siswa untuk 

aktif seperti berdiskusi serta mengungkapkan ide atau gagasan di depan kelas. 

Proses pembelajaran seperti itu tidak hanya berdampak pada hasil belajar, 

namun juga berdampak pada ketidakberanian siswa untuk mengungkapkan ide, 

berpikir kritis sendiri dan mengandalkan guru dalam memecahkan suatu 

permasalahan. 

Untuk meningkatkan hasil belajar matematika yang masih rendah, guru 

harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini, salah 

satunya dengan strategi pembelajaran kooperatif.  “pembelajaran kooperatif 

adalah proses pembelajaran dengan belajar kelompok untuk bekerja sama 

dalam mencapai tujuan pembelajaran (Sugiyanto, 2010: 33)”. Strategi 

pembelajaran kooperatif diantaranya ada Students Teams Achievement Divison 

(STAD) adalah pembelajaran kelompok yang menekankan pada prestasi tim 

(Lestari & Yudhanegara, 2015). Dan strategi pembelajaran Two Stay Two Stray 

(TSTS) yaitu pembelajaran dengan diskusi kelompok yang memberikan 
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kesempatan dua orang siswa untuk bertamu atau berkunjung ke kelompok lain 

untuk mendapat informasi (Lestari & Yudhanegara,  2015). Kedua strategi 

tersebut bertujuan untuk melatih siswa mengerjakan suatu permasalahan 

dengan berdiskusi dan menumbuhkan keaktifan siswa, sehingga peran guru 

tidak mendominasi dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayah (2014) tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

SMP Negeri 2 Tanjung yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

matematika yang signifikan oleh siswa yang mengikuti pembelajaran STAD. 

Susandi, Budiyono & Retno (2014) tentang eksperimentasi model pembelajaran TSTS 

dan NHT terhadap prestasi belajar matematika yang menunjukkan hasil bahwa 

pembelajaran TSTS memberikan prestasi belajar matematika yang lebih tinggi dari 

NHT. 

Berdasarkan permasalahan di atas dan hasil-hasil penelitian tersebut, 

maka peneliti melakukan eksperimentasi pembelajaran matematika dengan 

strategi Students Teams Achievement Divison (STAD) dan Two Stay Two 

Stray (TSTS) ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMP 

kelas VIII. 

B. Identifikasi Masalah 

Sesuai latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Hasil belajar siswa masih banyak dibawah kriteria ketuntasan minimum 

(KKM). 

2. Penggunaan strategi pembelajaran yang tidak bervariasi. 

3. Proses pembelajaran di sekolah yang bersifat guru aktif dan siswa pasif. 

4. Tidak ada proses diskusi antara siswa. 

5. Kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah karena kurangnya 

guru memberikan latihan soal. 
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C. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini difokuskan pada penerapan strategi STAD dan TSTS serta 

pengaruhnya  terhadap hasil belajar matematika.  

2. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan pemecahan masalah dalam 

hasil pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah pada 

penelitian ini yaitu memahami masalah, merencanakan strategi, 

melaksanakan strategi, dan memeriksa kembali. 

3. Hasil belajar pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar materi sistem 

persamaan linear dua variabel (SPLDV). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan pengaruh strategi STAD dan TSTS terhadap hasil 

belajar matematika? 

2. Adakah perbedaan pengaruh kemampuan pemecahan masalah siswa 

terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah pengaruh interaksi antara strategi dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tiga 

tujuan: 

1. Menguji dan menganalisis perbedaan pengaruh strategi STAD dan TSTS 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji dan menganalisis perbedaan pengaruh kemampuan pemecahan 

masalah siswa terhadap hasil belajar matematika. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh interaksi antara strategi dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dalam penelitian ini 

ada dua manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian  ini dapat memberikan bermanfaat dalam bidang 

pembelajaran matematika dan dapat memberikan wawasan teoritis kepada 

pembaca untuk meningkatkan output belajar siswa melalui strategi 

pembelajaran STAD dan TSTS. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi guru dan siswa 

a. Manfaat bagi Guru  

Dapat memberikan kontribusi dalam menentukan strategi 

pembelajaran yang salah satunya melalui STAD dan TSTS yang 

mengarah pada peningkatan hasil belajar yang optimal.   

b. Manfaat bagi Siswa 

Dengan penerapan pembelajaran kooperatif terutama melalui 

STAD dan TSTS dapat membantu siswa jika mengalami kesulitan 

belajar individu dan mengembangkan keaktifan belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 


