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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat penting. Manusia mulai 

dari usia kanak-kanak  hingga usia lanjut,  membutuhkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti dalam sains, perdagangan dan industri (Uno 

2008,129). Dalam dunia pendidikan, matematika menjadi salah satu ilmu yang 

dipelajari oleh siswa. Matematika akan membawa siswa mengenal Allah lebih 

dalam karena mempelajari matematika akan menimbulkan rasa kagum atas 

kebesaran Allah dalam rencana dan susunan ciptaan Allah yang begitu besar (Van 

Brummelen 2008, 246). 

Good & Brophy dalam Van Brummelen(2008, 95) mengatakan bahwa 

belajar, memerlukan keterlibatan aktif dari siswa. Diedrich dalam Sardiman 

(2004, 101)menambahkan bahwa keterlibatan aktif ini dapat terlihat antara lain 

ketika siswa bertanya, mendengarkan ide orang lain, memecahkan soal, dan 

menulis. Ahmadi& Supriyono (1991, 198-199) juga mengemukakan sebuah 

pernyataan yakni dengan siswa terlibat aktif, maka proses pembelajaran  dapat 

berlangsung  secara optimal. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Magnesen 

dalam Prawiradilaga (2009, 24) yang mengatakan bahwa 90% proses belajar akan 

terjadi saat siswa mengatakan sambil mengerjakan apa yang dipelajari.  

Selain keterlibatan aktif siswa, dalam belajar juga diperlukan adanya kerja 

sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001, 554) kerja sama adalah 

kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, 

dsb) untuk mencapai tujuan bersama. Ahmad Rohani (2010, 29) juga mengatakan 
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bahwa relasi dan kerja sama dalam kelompok yang demokratis yaitu ketika setiap 

individu berperan serta secara aktif dan ikut bekerja sama. Dengan kata lain, kerja 

sama sangat diperlukan dalam proses pembelajaran.  

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan adalah siswa pasif di dalam 

proses pembelajaran. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

materi pelajaran. Siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

siswa belum pernah melakukan pembelajaran secara kooperatif dalam 

pembelajaran matematika. Oleh sebab itu, keaktifan belajar dan sikap kerja sama 

siswa perlu ditingkatkan dalam pembelajaran di kelas. 

Dengan adanya keterlibatan aktif dan kerja sama siswa, maka diharapkan 

siswa juga mengalami peningkatan dalam penguasaan konsep. Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam Simanjuntak menyatakan bahwa salah satu 

prinsip cara belajar siswa aktif adalah bahwa setiap konsep baru seharusnya 

diperkenalkan melalui kerja praktek yang cukup (Simanjuntak 1992, 81-82). 

Maksudnya adalah penyampaian materi dimulai dari hal yang konkret ke hal-hal 

abstrak. Pengalaman siswa melalui kerja praktek merupakan hal yang diutamakan 

dan akan membawa siswa untuk dapat menguasai konsep dalam pembelajaran. 

Reys, et.al. dalam Natangku juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat 

mendukung kemampuan siswa dalam aplikasi matematika adalah penguasaan 

konsep (Natangku 2009, 2). Artinya, penguasaan konsep sangat diperlukan untuk 

mendukung setiap siswa agar dapat menerapkan pembelajaran matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan pada awal penelitian dengan 

membagikan angket yang terdiri dari 10 butir pertanyaan kepada empat guru 
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matematika dan enam butir pertanyaan kepada enam guru bidang studi lain kelas 

VII di SMPN 61 Jakarta. Berdasarkan hasil angket tersebut, 8 dari 10 guru 

menggunakan dua sampai empat metode mengajar, sedangkan dua guru lainnya 

menggunakan lima metode mengajar, seperti tanya jawab, ceramah, diskusi, 

presentasi, peer tutoring, eksperimen atau demontrasi. Terdapat 9 dari 10 guru 

tersebut belum pernah menggunakan model Cooperative Learning (pembelajaran 

kooperatif) dalam pembelajaran. Selain itu, masih terdapat empat guru yang 

mengatakan bahwa hanya 20-50% siswa yang dapat bekerja sama dalam 

pembelajaran dan masih terdapat tiga guru yang mengatakan bahwa hanya 20-

50% siswa yang menunjukkan keaktifan belajar. Sedangkan dari empat orang 

guru matematika di sekolah tersebut, satu guru mengatakan bahwa siswa belum 

menguasai konsep matematika dan dua guru mengatakan bahwa hanya 20-50% 

siswa yang menguasai konsep matematika. Rata-rata nilai pelajaran matematika 

antara 30-50 dimana Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) matematika adalah 75.  

Selain melalui angket tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada 

dua orang guru kelas VII, dimana salah satunya adalah guru matematika. Kedua 

guru tersebut mengatakan bahwa salah satu pembelajaran yang kurang diminati 

oleh siswa adalah matematika karena matematika dianggap sulit dan abstrak. 

Sebagian besar siswa hanya menggunakan rumus dalam perhitungan dan belum 

menguasai konsep dari materi tersebut. Namun di lain sisi, saat siswa mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran, siswa tidak mau bertanya kepada guru. Selain itu, 

guru matematika kelas VII juga hanya melakukan ceramah dan tanya jawab dalam 

pembelajaran. Beliau belum pernah melakukan pembelajaran kooperatif atau 

diskusi kelompok saat pembelajaran matematika. 
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Oleh sebab itu, peneliti melakukan suatu penelitian menggunakan metode 

yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh para guru matematika di SMPN 

61 Jakarta, yakni Cooperative Learning tipe STAD (Students Team 

AchievementDivision). Dalam bukunya, Suyatno (2009, 51) menyatakan bahwa 

model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep. 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Isjoni (2010, 51) yang mengatakan bahwa 

metode STAD merupakan tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas 

dan interaksi diantara siswa dapat saling memotivasi dan saling membantu dalam 

memahami dan menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. Istiana(2015, 67)menambahkanbahwa model pembelajaran kooperatif 

STAD dapat meningkatkan penguasaan konsep. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian eksperimental yang berjudul “PENERAPANCOOPERATIVE 

LEARNING TIPE STAD UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN 

BELAJAR, KERJA SAMA, DAN PENGUASAAN KONSEP PADA 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS VII DI SMPN 61 

JAKARTA”.Diharapkan melalui penerapan pembelajarankooperatif tipe STAD 

ini, siswa mengalami peningkatan dalam keaktifan belajar, kerja sama, dan 

penguasaan konsep. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah 

yaitu sebagai berikut:  
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1. Siswa tidak mau bertanya jika tidak mengerti cara menyelesaikan soal 

matematika 

2. Siswa mengerjakan tugas secara individu  

3. Jika ada kesulitan belajar, siswa tidak saling membantu 

4. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 

5. Hanya 20-50% siswa yang menguasai konsep matematika 

6. 20-50% siswa mendapat nilai matematika di bawah KKM 

7. Terdapat 9 dari 10 guru belum pernah menggunakan model Cooperative 

Learning (pembelajaran kooperatif) 

8. Partisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok kurang berjalan dengan baik 

9. Siswa yang memiliki kemampuan rendah lebih mengandalkan siswa yang 

memiliki kemampuan lebih tinggi dalam kelompok 

10. Matematika adalah mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa. 

 

1.3 Batasan masalah 

Dari kedelapan permasalahan di atas, peneliti mengerucutkan dan 

membatasi permasalahan ke dalam 4 (empat) poin, yakni sebagai berikut: 

1. Siswa tidak mau bertanya jika tidak mengerti cara menyelesaikan soal 

matematika 

2. Siswa mengerjakan tugas secara individu 

3. Hanya 20-50% siswa yang menguasai konsep matematika 

4. 9 dari 10 guru belum pernah menggunakan model Cooperative Learning 

(pembelajaran kooperatif). 
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1.4 Rumusan Masalah 

 Rumusan dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas VII di SMPN 

61 Jakarta? 

2. Apakah penerapan Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan 

kerja sama siswa dalam pembelajaran matematika kelas VII di SMPN 61 

Jakarta? 

3. Apakah Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan penguasaan 

konsep dalam pembelajaran matematika kelas VII di SMPN 61 Jakarta? 

4. Apa saja hambatan yang ditemukan saat penerapanCooperative Learning 

tipe STAD dalam pembelajaran matematika kelas VII di SMPN 61 Jakarta? 

 

1.5  Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis seberapa besar peningkatan keaktifan belajar siswa dalam 

penerapan Cooperative Learning tipe STAD dalam pembelajaran 

matematika kelas VII di SMPN 61 Jakarta. 

2. Menganalisis seberapa besar peningkatan kerja sama siswa dalam 

penerapan Cooperative Learning tipe STAD dalam pembelajaran 

matematika kelas VII di SMPN 61 Jakarta. 
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3. Menganalisis seberapa besar peningkatan penguasaan konsep dalam 

penerapan Cooperative Learning tipe STAD dalam pembelajaran 

matematika kelas VII di SMPN 61 Jakarta. 

4. Menganalisis hambatan yang ditemukan saat penerapan Cooperative 

Learning tipe STAD dalam pembelajaran matematika kelas VII di SMPN 

61 Jakarta. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

1. Bagi guru 

a) Guru dapat menerapkan Cooperative Learning tipe STAD dalam 

pembelajaran matematika guna meningkatkan keaktifan belajar, kerja sama, 

dan penguasaan konsep siswa. 

b) Mendorong peningkatan profesionalisme guru dalam melakukan proses 

belajar mengajar. 

2. Bagi sekolah 

Sekolah mendapatkan masukan atau informasi untuk dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas pembelajaran terutama yang berkaitan dengan penerapan 

Cooperative Learning tipe STAD dalam peningkatan keaktifan belajar, 

kerja sama, dan penguasaan konsep siswa. 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi para peneliti agar dapat 

melakukan perbaikan pada kualitas pendidikan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tesis ini terdiri dari lima bab, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II 

Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Analisa dan Pembahasan, dan 

Bab V Kesimpulan dan Saran.   

Bab I Pendahuluanmenguraikan latar belakang tentang pentingnya keaktifan 

belajar, kerja sama, dan penguasaan konsep terutama dalam pembelajaran 

matematika. Identifikasi masalah yaitu siswa tidak ingin bertanya atau menjawab 

pertanyaan, siswa belum pernah melakukan kerja kelompok dalam pembelajaran 

matematika, pelajaran matematika tidak disukai oleh siswa, dll. Permasalahan-

permasalahan tersebut dibatasi dan dirumuskan dalam rumusan masalah dan 

berfokus pada tujuan penelitian serta manfaat penelitian baik secara teoritis 

maupun praktis bagi para pembaca dan peneliti lain.  

Bab II Landasan Teori menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan 

Cooperative Learning secara umum, Coperative Learning tipe STAD, keaktifan 

belajar, kerja sama, dan penguasaan konsep. Teori-teori tersebut dikutip dari buku 

dan jurnal pendidikan yang sesuai dengan keempat variabel tersebut.  

Siswa kelas VII-2 SMPN 61 Jakarta belum pernah melakukan pembelajaran 

kooperatif. Salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalalah tipe STAD. 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) tipe STAD adalah tipe 

kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa 

dapat saling memotivasi dan saling membantu dalam memahami dan menguasai 

materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni 2010,51). Dalam 

pembelajaran kooperatif, siswa perlu berinteraksi dan melakukan aktivitas 



9 

bersama-sama dan saling membantu sehingga dapat menyelesaikan persoalan 

bersama.  

Oleh sebab itu, keaktifan belajar dan sikap kerja sama sangat dibutuhkan 

untuk membantu siswa dalam penguasaan konsep. Keaktifan belajar merupakan  

perubahan tingkah laku siswa dalam mengkaji gagasan, memecahkan masalah, 

dan menerapkan apa yang siswa pelajari (Silberman 2000, 9). Sedangkan kerja 

sama adalahsuatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk 

mencapai tujuan tertentu(Purwaningsih 2013, 7). Dengan adanya keaktifan belajar 

dan kerja sama siswa, maka siswa dapat meningkatkan penguasaan konsep 

matematika.  

Permendikbud No. 21 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Standar Isi Pelajaran 

Matematika pada tahap Sekolah Menengah Pertama yaitu siswa dapat memahami  

dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana. Lebih jauh lagi Kemdikbud 

mengatakan bahwa salah satu kompetensi matematika yang ingin dicapai pada 

tingkat SMP yakni menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, dan 

tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah (Kemdikbud 2016). Oleh 

sebab itu, minimal siswa perlu menguasai konsep matematika hingga ranah 

Kognitif Taksonomi Bloom tingkat C4 (menganalisis). Dengan demikian, siswa 

akan dapat meningkatkan kemampuan matematika pada ranah yang lebih tinggi 

pada saat siswa mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Selain teori dan sintesis dari keempat variabel tersebut, bab II juga berisi 

tentang beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

kerangka berpikir, serta pengajuan hipotesis penelitian. 
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Bab III Metode Penelitian memaparkan dengan rincimengenai metode 

penelitian yang digunakan, yakni penelitian pra eksperimen tipe One-Group 

Pretest-Posttest Design serta penjelasannya. Dalam bab ini pula dijelaskan 

tentang tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, 

serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.  

Bab IV Analisa dan Pembahasan berisi tentang hasil analisis data dan 

pembahasannya yang dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu tentang 

Cooperative Learning tipe STAD, keaktifan belajar, kerja sama, dan penguasaan 

konsep pada pembelajaran matematika. 

Bab V Kesimpulan dan Saran  berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran implementasi yang dapat diberikan oleh peneliti baik bagi guru, sekolah, 

maupun untuk penelitian lebih lanjut.  

  




