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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang 

Belajar merupakan bagaimana cara siswa mengamati, membaca, meniru, 
mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah, sedangkan hasil belajar 
merupakan perubahan yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas 
belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada 
apa yang dipelajari oleh masing-masing siswa (Anni, 2006), namun terkadang 
hasil belajar yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang 
terjadi di sekolah. 

Pendidikan di Indonesia saat ini sudah mulai berkembang, namun hasil 
Ujian Nasional siswa belum bisa meraih hasil yang memuaskan karena masih 
banyak siswa yang memperoleh nilai rendah. Peserta Ujian Nasional SMK PGRI 
2 dalam Laporan Pengolahan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012 
adalah 273 siswa. Hasil yang diperoleh untuk mata pelajaran matematika yaitu 
rata – rata nilai UN Matematika SMK PGRI 2 Salatiga adalah 6,40 dengan nilai 
tertinggi 9,50 dan nilai terendah 2,50, serta terdapat 71 siswa atau 28,69% 
siswa mendapat nilai dibawah 5,50. Terkhusus pada materi matriks, 
penguasaan materi pada siswa adalah 50,51%. Berdasarkan hasil tersebut, 
dapat diketahui bahwa matematika masih menjadi mata pelajaran yang sulit 
bagi siswa SMK terbukti dengan adanya nilai yang masih rendah, namun 
rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika tidak hanya 
terlihat berdasarkan hasil Ujian Nasional.  

Hasil yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika masih rendah juga dapat terlihat dari hasil Ulangan Akhir 
Semester Gasal. Hasil murni Ulangan Akhir Semester Gasal pada materi 
matriks tahun ajaran 2012/2013 pada mata pelajaran matematika khususnya 
kelas X – G dan X – H SMK PGRI 2 Salatiga menyatakan bahwa untuk kelas X – 
G, rata – rata nilai matematika adalah 32,06 dan untuk kelas X – H, rata – rata 
nilai matematika yaitu 38,38. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika 
masih menjadi mata pelajaran yang dianggap sebagai momok bagi siswa, tak 
terkecuali SMK PGRI 2 Salatiga. SMK PGRI 2 memiliki empat program keahlian. 
Siswa lulusan SMK dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, sehingga mereka 
akan lebih fokus terhadap program keahliannya masing – masing dan 
cenderung kurang berminat pada mata pelajaran tertentu tak terkecuali mata 
pelajaran matematika.  

Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa adalah faktor 
internal dan eksternal atau faktor yang berasal dari diri siswa dan lingkungan 
sekitar. Salah satu faktor ekternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa 
adalah sekolah. Sekolah akan selalu berhubungan dengan proses belajar 
mengajar. Proses berjalannya kegiatan belajar mengajar di dalam kelaspun 
akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru memiliki peran penting dalam 
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proses belajar mengajar. Guru diharapkan mampu memilih model yang tepat 
dalam proses pembelajaran. Kebanyakan guru lebih sering menggunakan 
metode ceramah atau konvensional, dimana hal itu mengakibatkan gurulah 
yang berperan aktif sedangkan siswa cenderung pasif (Kunandar, 2007). 
Melihat kondisi yang ada, guru diharapkan mampu menciptakan kondisi 
lingkungan belajar yang dapat melibatkan siswa secara aktif sehingga siswa 
tertarik terhadap pembelajaran khususnya terhadap materi yang diajarkan. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencoba menggunakan 
model pembelajaran yang dapat membuat siswa dapat berpartisipasi aktif 
dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan 
cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok – kelompok kecil yang terdiri 
dari empat sampai enam orang yang saling membantu satu sama lain dalam 
mempelajari materi pelajaran. Ada beberapa variasi jenis model dalam 
pembelajaran kooperatif yaitu model Student Teams Achievement Division 
(STAD), Jigsaw, Group Investigation (investigasi kelompok), Make a Match 
(membuat pasangan), Teams Games Tournaments (TGT) dan Struktural.  

Model Student Teams Achievement Division (STAD) adalah variasi 
pembelajaran kooperatif, dimana siswa dibagi menjadi kelompok – kelompok 
kecil dengan kemampuan yang berbeda, bekerja sama dalam menyelesaikan 
tugas yang diterima masing – masing anggota kelompok yang kemudian akan 
dibahas bersama guru secara diskusi klasikal, diberi skor dan menerima 
penghargaan. Kelebihan dari model kooperatif tipe STAD adalah meningkatkan 
kecakapan individu serta meningkatkan komitmen antar siswa. Teams Games 
Tournament (TGT) merupakan model kooperatif yang hampir sama dengan 
STAD yang membedakan adalah adanya tournamen atau pertandingan dalam 
pembelajaran, merupakan salah satu variasi dari pembelajaran kooperatif 
dimana dalam pembelajaran siswa bekerja dalam kelompok – kelompok kecil, 
games tournament dan penghargaan kelompok. Kelebihan dari model 
kooperatif tipe TGT yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk 
berinteraksi dan menggunakan pendapatnya serta memotivasi siwa untuk 
belajar (Slavin dalam Rusman, 2011). 

Materi matematika yang dipelajari di tingkat SMK khususnya di kelas X 
adalah bilangan, aljabar dan geometri. Salah satu materi yang dipelajari adalah 
matriks. Matriks merupakan susunan segiempat siku – siku dari bilangan yang 
diatur berdasarkan baris dan kolom/lajur dan untuk mempelajari serta 
mengerjakan matriks, haruslah dibutuhkan ketelitian. Siswa diharapkan 
mampu memahami dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan matriks. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih (2007), menyatakan bahwa 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD lebih efektif digunakan pada pokok bahasan segiempat 
kelas VII semester 2 SMP Negeri 1 Slawi.  
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Ekawati, dkk (2013) menyimpulkan bahwa model pembelajaran Team 
Games Tournament (TGT) dilengkapi dengan media power point dan destinasi 
efektif untuk meningkatkan prestasi belajar Struktur Atom dan Sistem Periodik 
Unsur siswa kelas X semester satu SMA Batik 1 Surakarta. 

Achmad (2009), berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil yang 
menyatakan model TGT dan STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Fakta ini juga menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran model TGT lebih 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka akan diadakan penelitian dengan judul 
Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD) dan Tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap Hasil 
Belajar Matematika pada Materi Matrik Siswa Kelas X SMK PGR 2 Salatiga. 

 
B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan apakah 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih efektif digunakan daripada 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar matematika 
pada materi matriks siswa kelas X SMK PGRI 2 Salatiga? 

 
C. Tujuan penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih efektif digunakan daripada model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar matematika pada 
materi matriks siswa kelas X SMK PGRI 2 Salatiga. 

 
D. Batasan masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar, maka penulis 
memberikan batasan – batasan: 
1. Hanya menggunakan dua model pembelajaran kooperatif yaitu tipe STAD 

dan tipe TGT. 
2. Hanya membahas tentang hasil belajar siswa pada materi matriks pada 

satu kompetensi dasar yaitu menyelesaikan operasi matriks. 
3. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X – G dan X – H SMK PGRI 2 

Salatiga. 
 

E. Manfaat penelitian 
Manfaat penelitian ini terdiri 2 macam, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 
1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori 
serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 
bidang pendidikan. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai rujukan untuk 
orang-orang yang berminat dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bermanfaat bagi siswa, 
guru maupun sekolah. Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat bagi siswa: Melatih siswa aktif dalam belajar baik secara 

individu maupun kelompok. 
b. Manfaat bagi guru: Meningkatkan kreativitas guru dalam 

pengembangan materi pelajaran serta guru memiliki kemampuan 
menentukan model  pembelajaran yang menarik. 

c. Manfaat bagi sekolah: Memberikan sumbangan yang baik bagi 
sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. 


