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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemahaman didefinisikan proses berfikir dan belajar. Dikatakan 

demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan 

belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan, dan cara 

memahami. Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan 

yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi 

serta fakta yang diketahuinya. 

Dalam dunia pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

kompetensi dasar selama ini yang harus dimiliki siswa adalah membaca, 

menulis dan berhitung. Namun kompetensi ini tidak relevan lagi dalam era 

global sekarang. Kompetensi yang harus dimiliki siswa sekarang adalah 

kemampuan pemahaman, komunikasi, dan perhitungan. Pemahaman 

konsep merupakan dasar dan tahapan penting dalam rangkaian 

pembelajaran matematika. Hal terpenting dari belajar matematika adalah 

bagaimana siswa dapat dengan mudah memahami konsep-konsep dasar 

yang ada dalam matematika. 

Keberhasilan proses kegiatan pembelajaran pada pembelajaran 

matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, 

penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman 

dan penguasaan materi maka semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. 

Oleh sebab itu, pemahaman konsep matematika sangatlah  penting untuk 
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siswa dalam mempelajari matematika. Jika siswa telah memahami konsep-

konsep dasar matematika maka akan memudahkan siswa dalam  

mempelajari konsep-konsep matematika  berikutnya yang lebih kompleks. 

Tujuan pembelajaran matematika pada kenyataannya masih belum 

seperti yang diharapkan. Menurut Trends in Mathematic and Science 

Study (TIMSS) tahun  1999, prestasi bidang matematika dari siswa 

Indonesia berada pada ranking ke-34 dari 38 negara, tahun 2003 Indonesia 

berada  pada ranking ke-35 dari 46 negara, tahun 2007 Indonesia berada 

pada rangking ke-36 dari 49 negara, tahun 2011 Indonesia berada pada 

ranking ke-41 dari 45 negara,
1
 dan terakhir pada tahun 2015 Indonesia 

berada pada rangking ke-45 dari 50 negara.
2
 Hal ini menyatakan bahwa 

kemampuan matematika siswa masih rendah dan dapat mempengaruhi 

kualitas pendidikan matematika di Indonesia. Adapun untuk menambah 

informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan studi pendahuluan berupa 

kegiatan observasi langsung dan wawancara dengan guru bidang studi 

matematika beserta siswa-siswi di salah satu sekolah yang ada di Rokan 

Hulu, yaitu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3  Rambah Hilir.  

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari SMP N 3 Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin, 11 September 2017 diperoleh 

realita bahwa jumlah guru matematika terdapat 3 orang, yaitu 1 orang 

mengajar kelas VII, 2 orang kelas VIII dan IX. Guru tersebut memiliki 

                                                           
1
Guruh Sukarno Putra, Review TIMSS dan PISA, https://www.academia.edu/26391634 

/Review_TIMSS_dan_PISA diakses pada 03 Juli 2017  
2
Rahmawati, Seminar Hasil TIMSS 2015, http://puspendik.kemdikbud.go.id/seminar/ 

upload/Rahmawati-seminar%20Hasil%20 TIMSS %202015.pdf, diakses pada 03 Juli 2017  

https://www.academia.edu/26391634%20/Review_TIMSS_dan_PISA
https://www.academia.edu/26391634%20/Review_TIMSS_dan_PISA
http://puspendik.kemdikbud.go.id/seminar/%20upload/Rahmawati-seminar%20Hasil
http://puspendik.kemdikbud.go.id/seminar/%20upload/Rahmawati-seminar%20Hasil
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latar belakang yang berbeda-beda. Ikuten Sembiring S.Pd. merupakan guru 

lulusan Universitas Negeri Asahan dan dan Rudolf Freddy Tarigan S.Pd. 

merupakan guru lulusan Universitas Medan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru ketiga adalah ibu Anita Daura Sari M.Pd. merupakan lulusan 

S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan dan S2 di STIE 

Ganesha Jakarta. Ia memiliki pengalaman mengajar dikampus Universitas 

Negeri Asahan selama 2 semester dan mengajar di SMP N 3 Rambah Hilir 

dari tahun 2009 – sekarang, sedangkan berdasarkan hasil observasi yang 

didapat dalam proses pembelajaran metode yang digunakan adalah 

kooperatif, diskusi, tanya jawab dan pemberian tugas. Guru menggunakan 

media power point dan juga memakai Lembar Kegiatan yang dibuat 

sendiri untuk materi perbandingan dan materi lainnya dalam proses 

pembelajaran. Dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan 

pemahaman konsep guru melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Guru memberikan tugas tambahan yang dilakukan di luar jam sekolah. 

2. Guru melakukan model pembelajaran yang bervariasi seperti 

menggunakan model discovery learning dalam materi perbandingan, 

dan metode yang digunakan adalah metode diskusi pada materi yang 

sama yaitu perbandingan sedangkan metode tanya jawab digunakan 

pada materi  himpunan untuk meningkatkan pemahaman konsep 

siswa. 

Berdasarkan penjelasan teresbut, diharapkan pemahaman konsep 

yang dimiliki siswa  akan lebih bagus, akan tetapi peneliti masih melihat 
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banyak siswa yang memiliki pemahaman konsep rendah dengan 

permasalahan sebagai berikut: Jika guru memberikan soal yang berbeda 

dari contoh, maka banyak siswa yang tidak dapat mengerjakan soal 

tersebut walaupun konsep yang digunakan sama. Dalam proses 

pembelajaran matematika masih terlihat kurang aktif, sedikit sekali siswa 

yang dapat memberikan contoh-contoh dari konsep dan materi yang telah 

dipelajari sebelumnya, kebiasaan metode belajar yang masih menghafal 

rumus. 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan tersebut, persoalannya 

adalah bagaimana menanamkan pemahaman konsep matematika sebaik-

baiknya kepada siswa. Suatu inovasi dalam pembelajaran sangat 

diperlukan, hal ini menitik beratkan pada aktivitas  belajar siswa, 

membantu siswa jika ada kesulitan atau membimbingnya untuk 

memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Sterategi pembelajaran yang 

dipilih dengan harapan dapat berguna bagi usaha-usaha perbaikan dalam 

proses pembelajaran matematika. Salah satu model pembelajaran yang 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika dan 

keaktifan siswa dalam belajar  dengan model Students Teams Achievement 

Divisions (STAD). 

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana. Dalam STAD para siswa dibagi dalam tim belajar yang 

terdiri atas empat orang yang berbeda-beda tingkat kemampuannya, jenis 
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kelamin, dan latar belakang etniknya.
3
 Fungsi utama dari tim ini adalah 

memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih 

khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa 

mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru menyampaikan materinya, 

tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya. 

Pembelajaraan kooperatif melibatkan pembahasan bersama, 

membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman 

apabila anggota tim ada yang membuat kesalahan.
4
 

Minat mempunyai peranan penting dalam belajar. Apabila minat 

kuat untuk meraih tujuan tertentu, siswa dan guru mesti mencurahkan 

kesungguhannya untuk mempelajari metode-metode belajar mengajar yang 

tepat. Dengan demikian, minat yang kuat dalam belajar sangat diperlukan 

untuk meraih tujuan pendidikan, yaitu keberhasilan meraih ilmu 

pengetahuan.
5
 

Faktor yang menyebabkan kecilnya minat siswa terhadap pelajaran 

matematika adalah metode maupun pendekatan pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Selain itu, pada setiap proses pembelajaran siswa 

hanya belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan mencatat sehingga 

proses belajar dikelas terasa kurang menarik dan membosankan. Kurang 

menariknya proses pembelajaran tersebut mengakibatkan kurangnya minat 

                                                           
3 Tiagita Tristiyanti  dkk, kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Diskursus Multi Refresentasi dan Reciprocal Learning, 

STKIP Garut, (Vol.1, no.2, 2016) 
4
 Robert E. Slavin, Cooverative Learning, (Bandung :Nusa Media, 2009), hlm. 143-144 

5
Mas’ud Zain, Mastery Learning Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 

(Yokyakarta:Aswaja Pressindo,2014) hlm.29-30 
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belajar siswa. Untuk itu perlu adanya minat belajar matematika pada 

siswa. Oleh karena itu, minat belajar ini sangat menentukan sukses atau 

tidaknya kegiatan seseorang, peningkatan minat belajar matematika ini 

sangat perlu, mengingat bahwa prestasi belajar pada umumnya meningkat 

jika minat belajarnya bertambah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis mengambil judul 

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Students 

Teams Achievement Divisions (STAD) Terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis Siswa ditinjau dari Aspek Minat Belajar Matematika 

Siswa Sekolah Menengah Pertama”. 

B. Definisi Istilah 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok secara kolaboratif, yang 

anggotanya terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang, dengan struktur 

kelompok yang bersifat heterogen, pembelajaran kooperatif adalah 

strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu 

kelompok kecil untuk saling berinteraksi.
6
 Dalam sistem belajar yang 

kooperatif, siswa belajar kerja sama dengan anggota lainnya.  

                                                           
6
 Abdul Majid. Strategi Pembelajaran. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014),  hlm.174-

175 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk 

permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif.
7
 

3. Pemahaman Konsep 

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap arti materi 

pembelajaran yang dapat berupa kata, angka, menjelaskan sebab 

akibat.
8
   

4. Minat Belajar 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri.
9
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. (Bandung:Nusa 

Media, 2005)  hlm.143-144 
8
 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru:Daulat 

Riau,2012), hlm.19 
9
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

2013), hlm.180 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dikembangkan di dalam latar belakang 

masalah, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya konsentrasi pada siswa pada saat pembelajaran. 

b. Rendahnya tingkat pemahaman konsep matematis siswa. 

2. Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang ada, agar penelitian ini lebih terfokus serta 

tidak terlalu luas jangkauannya maka dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada pemahaman konsep matematis siswa, sebagai akibat dari 

model pembelajaran STAD yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika dan minat belajar yang dimiliki siswa. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Students Teams Achievement Divisions (STAD) 

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

konvensional? 

b.  Jika ditinjau dari  minat belajar siswa apakah terdapat perbedaan 

kemampuan pemahamn konsep yang diajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Students Teams Achievement 
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Divisions (STAD) dengan siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran konvensional? 

c. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang ditinjau dari minat belajar siswa 

terhadap pemahaman matematis siswa? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan sebagai berikut ini: 

a. Untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan pemahaman matematis 

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan siswa yang belajar menggunakan penbelajaran 

konvensional. 

b. Untuk menyelidiki pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang ditinjau dari minat belajar siswa 

terhadap pemahaman matematis siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah: 

a. Bagi guru, pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat dijadikan salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah 

yang ditinjau dari minat belajar siswa. 
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b. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman yang sangat berguna bila saat mengajar nanti. 

d. Bagi siswa, penerapan pembelajaran tipe STAD diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

 


