
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang 

Pendidikan berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa, karena kemajuan suatu 

bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan sumber 

daya manusia dilakukan di Sekolah. Oleh karena itu, pendidikan yang diterima 

oleh masyarakat di lingkungan sekolah haruslah sesuai dengan kemajuan zaman, 

karena peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang 

cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Untuk mencapai hal tersebut. peningkatan 

kualitas pendidikan terus dilakukan oleh guru, salah satunya adalah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai. 

Strategi pembelajaran yang digunakan di kelas disesuaikan dengan mata pelajaran 

yang berikan. Saat ini terdapat banyak strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan pada saat proses pembelajaran di kelas. Guru dapat memilih strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, khususnya 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran matematika yang mampu 

melibatkan siswa secara aktif dan berpikir kreatif dalam meningkatkan 

pengetahuan. Karena tidak semua strategi pembelajaran sesuai dengan proses 

pembelajaran pada matematika. 

Matematika berkaitan dengan mata pelajaran lain sehingga mata pelajaran 

matematika selalu dijumpai pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah 

Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan beberapa 

jurusan di perguruan tinggi masih memberikan pelajaran matematika sesuai 



dengan kebutuhan. Materi yang diajarkan mulai dari yang sederhana sampai yang 

komplek sesuai dengan tingkatannya. Meskipun selalu diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan, ada sebagian besar siswa yang berfikir bahwa mata pelajaran 

matematika itu adalah mata pelajaran yang sulit. Pemikiran seperti ini akan 

membuat otak mencerna bahwa matematika itu memang sulit dan membuat siswa 

malas belajar. Hal inilah yang menyebabkan hasil belajar siswa belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Berdasarkan hasil observasi, guru belum menerapkan pembelajaran kooperatif 

secara menyeluruh. Saat siswa diberikan soal latihan, siswa mengerjakan soal 

secara sendiri-sendiri atau dengan teman yang akrab Sehingga terlihat beberapa 

siswa yang tidak memiliki teman akrab acuh terhadap tugas yang diberikan guru 

tersebut dan melakukan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan 

pembelajaran. Akibatnya hanya siswa yang taraf berfikirnya cepat saja yang dapat 

memahami penjelasan guru dan mendapatkan nilai bagus. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMA 

Negeri 1 Tewah, guru belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran 

kooperatif di kelas. Contohnya, guru tidak membentuk kelompok belajar siswa 

secara heterogen. Pengelompokan siswa hanya berdasarkan posisi siswa saat itu. 

Misalnya berkelompok dengan teman yang duduk di sampng kiri atau kanan, atau 

berkelompok dengan teman yang duduk dibarisan belakang, dan hal ini hanya 

diterapkan beberapa kali dalam satu bulan, dan dari wawancara tersebut juga 

diperoleh informasi bahwa hasil ulangan harian SPLTV tahun 2018  hanya 



53,12% siswa yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 74, 

dimana hanya 17 dari 32 siswa yg memenuhi nilai  ketuntasan.  

Untuk mengatasi ketidak pahaman siswa ataupun membantu siswa dalam 

mengingat proses pengerjaan soal, akan lebih mudah jika siswa mengerjakan 

secara kelompok, haruslah kelompok yang heterogen baik dari kemampuan 

berfikir, jenis kelamin dan lainnya. Hal ini akan berpengaruh dalam pemahaman 

materi yang  diberikan oleh guru, karena siswa cenderung lebih  mudah mengerti 

dengan penjelasan teman sebayanya. 

Menanggapi permasalahan diatas maka peneliti tertarik menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran  

matematika  yaitu metode kooperatif yang digabung dengan ceramah, diskusi 

serta latihan soal. Model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa berfikir 

aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran yang 

berlangsung menjadi menarik dan tidak membosankan karena mereka diajak 

berpikir bersama dan bekerjasama dalam kelompok. 

Salah satu strategi yang sesuai untuk permasalahan diatas adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Archievment 

Division (STAD). Menurut Slavin (2009:143) STAD merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model paling baik 

untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. 

Selain itu,dapat digunakan untuk memberikan pemahaman konsep sehingga 

model pembelajaran ini tidak akan membuat siswa bingung pada saat proses 

pembelajaran karena prosesnya yang tergolong sederhana. Siswa akan 



dikelompokkan dalam kelompok heterogen yang beranggotakan empat sampai 

lima orang. Sehingga siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat 

membagi ilmunya pada teman-temannya, karena siswa biasanya akan lebih 

mengerti penjelasan dari temannya. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Tipe Student Team Archievment Division 

(STAD) pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) di 

kelas X SMA Negeri 1 Tewah”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut. 

1. Guru belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran kooperatif 

2. Guru jarang membuat siswa bekerja dalam kelompok  sehingga membuat 

siswa terlihat pasif dan guru menjadi lebih aktif 

3. Kelompok belajar siswa tidak dibentuk secara heterogen 

4. Hanya 53,12% siswa yang  mencapai nilai KKM yaitu 74 pada tahun 2018 

 

C. Rumusan Masalah 

Ada pun rumusan masalah pada penelitian inisebagai berikut. 

1. Bagaimana aktivitas siswa selama penerapan  pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel? 



2. Bagaimana aktivitas guru selama penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada materi  Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan aktivitas siswa selama penerapan  pembelajaran kooperatif 

tipe STAD pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

2. Mendeskripsikan aktivitas guru selama penerapan    pembelajaran kooperatif 

tipe STAD pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

3. Mengetahui hasil belajar siswa setelah penerapan  pembelajaran kooperatif 

tipe STAD pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel berakhir 

 

E. Pembatasan Masalah 

Dari seluruh masalah yang teridentifikasi, maka permasalahan penelitian 

ini dibatasi pada: 

1. Penelitian ini dilakukan di kelas X-MIA3 SMA Negeri 1 Tewah tahun ajaran 

2019/2020. 

2. Materi yang diteliti adalah materi Sistem Persamaan Linear Tiga variabel 

pada mata pelajaran matematika wajib kelas X yaitu: Sistem Persamaan 

Linear Tiga Variabel (SPLTV), membuat model matematika dari masalah 



kontekstual dan menyelesaikan masalah Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel (SPLTV) dengan metode Eliminasi, Subtitusi dan Campuran 

3. Aktuvitas yang diamati adalah aktivitas guru dan siswa pada proses 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

4. Hasil belajar siswa yang diukur dalam penelitian ini hanya pada ranah 

kognitif 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam hal penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengembangan 

program pembelajaran matematika di sekolah 

2. Bagi guru mata pelajaran matematika, dapat dijadikan masukkan sebagai 

salah satu alternatif pemilihan pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran 

3. Bagi siswa, agar pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti dapat 

membantu siswa untuk lebih mudah dalam memahami materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel 

4. Bagi peneliti  selanjutnya dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan acuan, 

khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

 


