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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar membutuhkan proses didalamnya, sebab tanpa adanya aktivitas 

proses belajar maka belajar tidak mungkin berjalan dengan baik (Rahmat, 

Armiati, & ZA, 2012; Tarigan, 2014). Proses aktivitas belajar dilibatkan seluruh 

aspek peserta didik yaitu fisik, mental, intelektual maupun emosional sehingga 

tercapai tujuan belajar (Rahmat et al., 2012). Selain itu aktivitas belajar bersifat 

fisik maupun mental yang didalamnya terdapat interaksi antara guru dan siswa 

untuk mencapai tujuan dari pembelajaran matematika (Isnaini, 2013).  

Pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar dan melakukan aktivitas belajar sendiri 

(Hamalik, 2012). Pembelajaran haruslah dirancang oleh guru dengan sebaik 

mungkin agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Sesuai dengan 

pendapat  (Hamzah, Mahmudah, & Komairah, 2012) menyatakan bahwa aktivitas 

belajar yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan pemahaman dan 

penguasaan materi siswa. Penguasaan materi oleh siswa tidak terlepas dari 

pembelajaran yang terjadi dalam kelas, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran menjadi landasan penting dalam setiap mata pelajaran, salah 

satunya matematika. Pembelajaran matematika merupakan mata pelajaran wajib 

ditingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi (Ulvah & Afriansyah, 

2016). Dalam pembelajaran matematika siswa diharapkan memiliki kemampuan 

berpikir logis, kritis, sistematis, pemecahan masalah dan kreatif, sehingga mampu 

menjalankan tujuan dari kurikulum-13.  

Salah satu standar kemampuan matematika oleh (NCTM, 2011) yaitu 

pemecahan masalah. Kemampuan memecahkan masalah matematika merupakan 

kemampuan mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari dengan pengetahuan dan kreatitivitas yang dimilikinya (Yarmayi, 

2014). Pemecahan masalah mendorong siswa untuk lebih tegar dalam menghadapi 

setiap permasalahan belajar (Indriati & Hartono, 2011). Siswa yang terbiasa 

dihadapkan dengan masalah dan berusaha memecahkannya akan cepat tanggap 

dan kreatif, sehingga diharapkan dalam aktivitas pembelajaran matematika guru 
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dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan 

masalah matematika sehingga kompetensi dasar siswa berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dapat dimilikinya. Pemecahan masalah sangat 

berpengaruh dalam pembelajaran matematika, sebab dalam memecahkan masalah 

siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menerapkan prosedur dan 

memperdalam pemahaman konseptualnya. 

Pentingnya aktivitas belajar siswa dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika diatas kemudian menjadi problema tersendiri ketika hasil pengamatan 

pada kegiatan pembelajaran matematika di kelas VII semester dua SMP Katolik 

Marsudisiwi menunjukkan bahwa kurang bersemangatnya aktivitas belajar, 

kurang berinteraksi dengan guru dan sesame teman serta kurang kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Hasil nilai Matematika Ujian Nasional sekolah 

juga menunjukkan prestasi siswa menurun. Data tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan matematika siswa sekolah masih rendah. Sementara matematika 

merupakan ilmu yang mendasari ilmu sains dan teknologi serta matematika itu 

sendiri merupakan bagian dari aktivitas manusia. Hal demikian diperkuat dengan 

wawancara pada guru matematika dan siswa bahwa ada sebagian besar siswa yang 

kurang mampu  dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya guru 

tersebut menjelaskan bahwa kebanyakan siswa kurang memperhatikan prosedur, 

langkah-langkah penyelesaian tetapi langsung memperhatikan hasil akhirnya, 

padahal matematika pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang 

memperhatikan konsep dan prosedur pemecahan masalah. 

Pembelajaran yang sering terjadi di sekolah bersifat klasikal, kaku, pasif 

dan cenderung menjadikan pembelajaran menjadi jenuh sehingga siswa menjadi 

malas dalam mengikuti pembelajaran (Djamarah, 2006). Pada sistem 

pembelajaran seperti ini, komunikasi yang terjadi cenderung satu arah yaitu guru 

aktif menerangkan, memberi contoh, menyajikan soal, atau bertanya sedangkan 

siswa duduk mendengarkan, menjawab pertanyaan atau mencatat materi yang 

disajikan guru. Pembelajaran yang tidak memberikan kesempatan siswa berperan 

aktif, itu bertentangan dengan hakikat belajar (Djamarah, 2006). Sebisa mungkin 

siswa diajak berinteraksi dalam proses belajar sehingga terciptanya komunikasi 
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yang variasi, misalnya melalui diskusi. Menurut (Suherman, 2003), komunikasi 

yang bersifat multi arah dapat diterapkan melalui diskusi kelompok.  

Pembelajaran dengan mengelompokkan siswa dengan tujuan agar 

terciptanya pembelajaran dengan interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan 

teman sebaya dapat memilih pembelajaran kooperatif (Indriati & Hartono, 2011). 

Pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil 

agar siswa dapat saling berinteraksi serta bekerja sama dengan kemampuan 

maksimal yang mereka miliki (Isjoni, 2011). Pembelajaran kooperatif banyak 

digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada 

siswa, terutama dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam 

mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang 

agresif dan tidak peduli dengan orang lain (Hidayah, 2014; Isjoni, 2011; Yamin, 

2014). Selain itu,  (Suherman, 2003) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif 

melatih siswa dalam sebuah kelompok kecil dalam menyelesaikan tugas untuk 

mencapai suatu tujuan bersama.  

Berkaitan dengan pembelajaran kooperatif, salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang diterapkan yaitu tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD). STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana (Esminarto, Sukowati, Suryowati, & Anam, 2016; Hidayah, 2014). 

Siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat orang yang berbeda-beda 

tingkat kemampuannya, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. 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 (Esminarto et al., 2016). Setelah guru 

menyampaikan materinya tim berkumpul untuk mempelajari lembaran kegiatan 

atau materi lainnya. Pembelajaran kooperatif melibatkan pembahasan bersama, 

membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila 

anggota tim membuat kesalahan. Dan meski para siswa belajar bersama, mereka 

tidak boleh saling bantu dalam mengerjakan kuis (Suherman, 2003). Berdasarkan 

uraian diatas, peneliti tertarik meneliti tenatang “Aktivitas Belajar dan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP dengan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD”.  
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1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana aktivitas belajar dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang akan diteliti maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk menganalisis aktivitas belajar dan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

a) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi perkembangan duania pendidikan khususnya ilmu pendidikan 

matematika untuk mengetahui bagaimana aktivitas belajar dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD  

b) Secara praktis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan guru 

dan peneliti dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sehingga dapat diterapkan di sekolah   

 

1.5 Gagasan Operasional 

Agar penelitian ini dapat terarah, maka penelitian ini defenisi sebagai 

berikut.  

a) Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini dibatasi pada aktivitas belajar 

matematika siswa meliputi kegiatan visual activities, oral activities, mental 

activities, writing activities, motor activities. 

b) Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah proses yang ditempuh 

oleh siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari–hari dengan 

menggunakan langkah Polya yaitu memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian menyelesaikan masalah dan melakukan pengecekan kembali. 
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c) Pembelajaran Kooperatif adalah mengelompokkan siswa dalam kelompok 

kecil agar siswa dapat saling berinteraksi serta bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama. 

d) Tipe STAD adalah tipe pembelajaran kooperatif yang memotivasi peserta 

didik untuk saling mendukung dan membantu dalam menguasai 

kemampuan yang diajarkan guru. 




