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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dalam belajar sangat diperlukan motivasi karena dengan motivasi segala 

sesuatu akan tercapai dengan termasuk hasil belajar siswa. Motivasi merupakan 

dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan tujuan tertentu 

yang ingin dicapainya, dapat diartikan bahwa yang dimaksud tujuan adalah 

sesuatu yang berada di luar diri manusia sehingga kegiatan manusia lebih terarah 

karena seseorang akan berusaha lebih semangat dan giat dalam berbuat sesuatu 

(Uno, 2007). Sardiman mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah merupakan 

faktor psikis non intelektual. Motivasi belajar adalah tenaga yang menggerakkan 

dan mengarahkan pada perilaku yang menimbulkan kegiatan belajar (Azizah, 

2007). Selanjutnya, motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni cita-

cita, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis 

dalam belajar dan upaya guru. Sebagai contoh, seorang siswa yang percaya bahwa 

dirinya memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas, akan 

termotivasi untuk melakukan tugas tersebut (Wahyuni, 2007). Kepercayaan diri 

tersebut merupakan suatu bentuk dari konsep diri, sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Burn (1977, dikutip dari Slameto 2003) yang menyatakan 

bahwa konsep diri merupakan suatu kepercayaan mengenai keadaan sendiri yang 

relatif sulit diubah. 

Konsep diri adalah cara individu dalam melihat pribadinya secara utuh, 

menyangkut fisik, emosi, intelektual, social, dan spiritual termasuk di dalamnya 

adalah persepsi individu tentang sifat dan potensi yang dimilikinya, interaksi 

individu dengan orang lain maupun lingkungannya, nilai-nilai yang berkaitan 

dengan pengalaman dan objek, serta tujuan, harapan, dan keinginannya (Sunaryo, 

2004). Konsep diri ada dua jenis, yakni: konsep diri negatif dan konsep diri positif 
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(Tim Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), 2010). Individu yang 

memiliki konsep diri negatif meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, 

tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak 

menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Sedangkan, 

individu yang memiliki konsep diri positif akan bersikap optimis, percaya diri 

sendiri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap 

kegagalan yang dialami. Sebagai contoh, seorang siswa yang percaya bahwa 

dirinya memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas, akan 

termotivasi untuk melakukan tugas tersebut begitu juga sebaliknya, jika seorang 

siswa yang memiliki konsep diri negatif, dia akan menganggap dirinya tidak 

mampu untuk melakukan suatu tugas sehingga dia tidak mau melakukan tugas 

tersebut. 

Kurangnya Konsep Diri dalam belajar matematika dapat diduga akan 

berpengaruh besar terhadap motivasi belajar matematika sehingga muaranya pun 

akan berpengaruh pula terhadap hasih belajar siswa. Jika hal ini dibiarkan maka 

siswa akan semakin tidak menyenangi matematika bahkan pada taraf tertentu akan 

bersikap anti pati pada pelajaran matematika. Akibat dari itu semua tentu prestasi 

belajar matematika akan semakin rendah. Hal ini terlihat ketika peneliti  

melakukan obserasi langsung ketika Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 

terhadap proses pembelajaran di Kelas VII SMP Diponegoro Batu pada tahun 

2012, ketika proses  pembelajaran berlangsung masih banyak siswa yang ribut dan 

mengerjakan aktivitas lainnya, sehingga siswa banyak yang kurang fokus. Dalam 

pembelajaran yang berlangsung banyak siswa yang cenderung pasif dalam 

pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran hanya sebagai 

penerima informasi apa yang disampaikan, kegiatannya hanya sekedar menerima 

informasi dan mencatat apa yang ditulis guru dipapan tulis. Dari sistem 

pembelajaran seperti itu, tidak melatih siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga hasil ulangan pembelajaran Matematika siswa, yang tuntas 
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KKM hanya 15 orang atau 60% dari yang berjumlah 25 orang. Kemampuan siswa  

pada pembelajaran matematika belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat, 

ketika siswa mengerjakan soal sering bertanya, karena ketidak tahuan mereka 

dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Kurangnya interaksi antara guru dan 

siswa, siswa dengan siswa, sehingga usaha untuk meningkatkan daya serap siswa 

tidak tercapai. Proses pembelajaran yang terpusat pada guru menyebabkan siswa 

kurang aktif dan tidak antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mereka 

hanya menerima hal yang diberikan guru. Peneliti kembali mensurvei dengan cara 

wawancara langsung kepada guru matematika Kelas VII SMP Diponegoro Batu 

pada tahun 2014 tanggal 30 oktober tepatnya pada hari kamis, data hasil 

wanwancara tersebut ternyata permasalahan yang dihadapi siswa SMP 

Diponegoro Batu khususnya Kelas VII masih sama seperti tahun-tahun 

sebelumya. Permasalahan yang disebutkan di atas menyebabkan hasil belajar 

matematika siswa rendah terutama pada materi Operasi Hitung Bilangan Pecahan, 

banyak siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal-soal Operasi Hitung 

Bilangan Pecahan. Hasil belajar yang diperoleh siswa selama ini masih di bawah 

nilai KKM yang ditetapkan yaitu 65. 

Dalam kegiatan pembelajaran, unsur yang penting adalah bagaimana guru 

dapat merangsang dan mengarahkan siswa dalam suasana belajar, yang pada 

dasarnya dapat mendorong siswa beraktivitas dalam pembelajaran secara penuh 

dalam rangka pencapaian hasil belajar secara optimal. Ada berbagai macam 

metode, pendekatan, ataupun model pembelajaran yang bisa digunakan, 

Penggunaan metode pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi, materi, 

karakteristik  siswa, kondisi kelas, dan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions). Metode 

pembelajaran STAD (Student Teams-Achievement Divisions) siswa dibagi 

kedalam beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang siswa secara 

heterogen atau beragam, baik menurut kemampuan prestasi, jenis kelamin, 
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maupun suku-nya dll. Didalam STAD (Student Teams-Achievement Divisions)  

siswa dituntut untuk mendorong satu sama lain di dalam untuk memastikan bahwa 

semua anggota kelompok itu bisa menguasai pelajaran tersebut. Lie (1999: 28) 

mengemukakan bahwa “pembelajaran kooperatif atau gotong royong adalah 

kegiatan pembelajaran yang mengandung unsur kerjasama antara siswa di kelas”. 

Sementara Sanjaya (2006: 239) mengemukakan “pembelajaran kooperatif adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan”. Sedangkan 

kelebihan STAD (Student Teams-Achievement Divisions) menurut para ahli 

adalah: 

a. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang 

substansial kepada kelompoknya (dalam Slavin, 2005:103). 

b. Menggalakkan interaksi secara aktif dan positif dan kerjasama anggota 

kelompok menjadi lebih baik (Slavin, 2005:105) dan (Ahmadi,  2011:65). 

c. Membantu siswa untuk memperoleh hubungan pertemanan lintas rasial yang 

lebih banyak (Slavin, 2005:105) 

d. Dalam model ini, siswa memiliki dua bentuk tanggung jawab belajar. Yaitu 

belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk 

belajar (Rusman, 2011: 203). 

e. Dalam model ini, siswa saling membelajarkan sesama siswa lainnya atau 

pembelajaran oleh rekan sebaya (peerteaching) yang lebih efektif daripada 

pembelajaran oleh guru (Rusman, 2011: 204) 

Hal-hal diatas memberikan arah bahwa pembelajaran matematika hendaknya 

tidak boleh melepaskan diri dari proses kerjasama. Dengan bekerja sama, seorang anak 

yang lebih “dewasa” dalam suatu konsep bisa memberi bantuan kepada temannya 

untuk mencapai kemampuan idealnya. Dengan bekerja sama, peluang terbentuknya 

ketrampilan sosial, dan kematangan emosional juga lebih besar. Dan diharapkan dapat 

pula meningkatkan Konsep Diri siswa dalam belajar matematatika. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut,  peneliti mengangkat judul “Implementasi 

Metode Pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) Pada Materi 

Operasi Hitung Bilangan Pecahan Kelas VII SMP Diponegoro Batu”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah metode STAD (Student Teams-Achievement 

Divisions) di implementasikan pada pembelajaran Matematika Kelas VII SMP 

Diponegoro Batu? Dari permasalahan di atas penulis merumuskan masalah 

dengan pertanyaan sebagai berikut.  

a. Bagaimanakah implementasi pembelajaran matematika melalui metode 

STAD (Student Teams-Achievement Divisions) pada materi Operasi Hitung 

Bilangan Pecahan di Kelas VII SMP Diponegoro Batu?  

b. Bagaimankah hasil belajar Matematika siswa melalui penerapan metode 

STAD (Student Teams-Achievement Divisions) di Kelas VII SMP 

Diponegoro Batu? 

  

1.3. Tujuan 

Secara umum tujuan penelian ini untuk memperoleh gambaran tentang 

penerapan metode STAD (Student Teams-Achievement Divisions) dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika Kelas VII SMP Diponegoro Batu. Adapun 

tujuan khusus dari penelitian ini adalah. 

a. Memperoleh gambaran tentang perencanaan pembelajaran metode STAD 

(Student Team Achievement Division) di Kelas VII SMP Diponegoro Batu.  

b. Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran melalui metode STAD 

(Student Team Achievement Division) di Kelas VII SMP Diponegoro Batu. 

c. Memperoleh gambaran hasil belajar Matematika siswa melalui penerapan 

metode STAD (Student Team Achievement Division) di Kelas VII SMP 

Diponegoro Batu.  
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1.4. Manfaat Penelitian  

Ada beberapa manfaat yang diambil dari “Analisis Implementasi Metode 

Pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) Terhadap Konsep Diri 

Siswa Pada Materi Operasi Hitung Bilangan Pecahan Kelas VII SMP Diponegoro 

Batu” yaitu secara teoritis dan secara praktisi.  

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk mengetahui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions) dapat 

mempermudah peserta didik dalam menyerap pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Sedangkan secara praktisi metode 

STAD (Student Team Achievement Division) ini sebagai bahan pertimbangan bagi 

guru dalam menentukan model pembelajaran yang tepat dan bagi sekolah dapat 

menjadikan hasil pebelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan 

metode STAD (Student Team Achievement Division) dalam menerapkan 

pembelajaran di sekolah sebagai pendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran, 

sedangkan bagi peneliti lain memberikan suatu masukan yang diharapkan dapat 

dijadikan sebagai  studi banding dan dasar pemikiran bagi timbulnya gagasan-

gagasan baru dalam dunia pendidikan khususnya dalam mengembangkan 

pembelajaran Matematika di SMP yang inovatif.   

 

1.5. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan bagan yang memberikan gambaran atau 

batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan 

dilakukan. Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir mengenai hubungan antara 

konsep dengan konsep yang lainnya dengan masalah yang aka diteliti agar lebih terarah 

sesuai dengan tujuan (Badriyah 2009) 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 
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diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Dalam penelitian kualitatif, karena 

permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang 

digunakan penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan 

akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau kontek sosial 

Dalam menggembangkan kerangka konseptual diperlukan berbagai referensi-

referensi yang harus digunakan. Dalam penelitian ini masalah-masalah yang akan 

diteliti dapat digambarkan melalui kerangka konseptual berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 

Tujuan Pembelajaran 

Matematika SMP  

Rencana Pembelajaran 

 

Implementasi 

Evaluasi 

 

Metode 

 

Keterlaksanaan 

 

Sumber 

Isi Materi Segitiga 

Model Kooperatif Tipe STAD 

Hasil Belajar Siswa 

Pembelajaran Matematika 

Belajar Matematika 

 


