
1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Matematika sebagai salah satu pelajaran yang diujikan, menjadi mata 
pelajaran yang hasilnya kurang bagus dan penentu ketidaklulusan dibandingkan 
pelajaran lain. Hal inipun terbukti dari rendahnya nilai matematika siswa di salah 
satu sekolah yang berada di Salatiga. Laporan dari Badan Standar Nasional 
Pendidikan menunjukkan bahwa hasil ujian nasional di SMP Negeri 7 Salatiga 
masih kurang bagus. Data hasil ujian nasional pada tahun 2012 menunjukkan 
bahwa dari 153 siswa yang mengikuti ujian nasional diperoleh rata-rata nilai 
matematikanya 5,48, dengan nilai terendah 2,50 dan nilai tertinggi 9,75. 
Sedangkan dari 153 siswa yang mengikuti ujian nasional, ternyata ada 97 siswa 
yang memiliki nilai di bawah 5,99 atau hanya 56 siswa yang memiliki nilai di atas 
6,0 untuk presentase nilai rendahnya 63,4%. Data hasil ujian nasional tersebut 
juga menunjukkan bahwa terkhusus untuk materi lingkaran, terdapat 42,16% 
siswa yang sudah menguasai materi atau dengan kata lain masih banyak siswa 
yang belum memahami materi mengenai lingkaran.  

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 7 
Salatiga tidak hanya terlihat berdasarkan hasil ujian nasional. Hasil yang 
menyatakan masih rendahnya nilai matematika juga dapat dilihat pada nilai 
murni di semester gasal tahun 2012 pada materi lingkaran. Hal ini dibuktikan 
bahwa dari 52 siswa kelas VIII yang mengikuti tes, ternyata hanya memperoleh 
nilai rata-rata 55,5. Nilai rata-rata yang demikian memperlihatkan bahwa hasil 
belajar siswa terkhusus untuk kelas VIII masih rendah pada materi lingkaran. 
Banyaknya nilai yang masih rendah tersebut menjadi faktor terjadinya 
penurunan hasil belajar matematika siswa, dan hal ini perlu dihentikan untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khususnya pelajaran matematika di 
Salatiga.  

Fakta yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa hasil belajar 
matematika siswa masih rendah, hal ini memungkinkan terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhinya. Sekolah sebagai tempat dimana siswa menuntut 
ilmu ikut menentukan hasil belajar siswa, karena di dalamnya mencakup model 
pembelajaran yang digunakan oleh guru. Menurut Slameto (2010: 97) guru 
mempunyai tugas mendorong serta membimbing siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran, dalam mencapai tujuan pembelajaran hendaklah guru memilih 
dan menggunakan model pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam 
belajar, baik mental, fisik, maupun sosial. 
 Kunandar (2007:287) mengungkapkan bahwa guru biasanya hanya 
mengajar dengan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran 
konvensional sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman, karena pembelajaran 
yang dilakukan siswa tidak diberi kesempatan luas untuk mengkontruksi 
pengetahuannya. Hal ini mengakibatkan siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif 
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dan hanya duduk mencatat saja ketika pembelajaran berlangsung. Kenyataan 
seperti ini menjadikan sebagian besar siswa belum mampu menghubungkan 
materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang digunakan. Proses 
pembelajaran dikatakan efektif jika terjadi transfer belajar yaitu materi yang 
disajikan oleh guru dapat dipahami oleh siswa. Belajar matematika yang 
diberikan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi sesuatu yang harus dipahami 
oleh siswa. Pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa 
yang dipelajari dari pada hanya mengetahui secara lisan saja, namun jika hal 
tersebut tidak diterapkan maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan 
maksimal dan hal inilah yang mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 
Menurut hasil observasi di sekolah ternyata kondisi pembelajaran yang 
dilakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga masih menggunakan 
pembelajaran konvensional. Siswa masih pasif dalam pembelajaran hanya 
duduk, mendengar dan mencatat saja selain itu juga nampak dari hasil belajar 
siswa sebelumnya yang masih rendah.  
 Hal yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam mempelajari materi matematika adalah perlunya penerapan suatu 
pembelajaran inovatif dimana pembelajaran tersebut dapat mengaktifkan siswa. 
Slavin memperkenalkan suatu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran 
kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 
yang dilakukan secara berkelompok dimana siswa dalam satu kelas dijadikan 
kelompok kecil untuk memahami konsep. Model pembelajaran ini membuat 
siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 
disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, 
memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 
keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 
berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. 
Kesuksesan kelompok merupakan tujuan dari pembelajaran kooperatif. Hal 
spesial dalam pembentukan kelompok kooperatif dilakukan secara heterogen, 
baik dalam kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, etnik dan sebagainya. 
Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe diantaranya tipe STAD 
(Student Teams Achivement Division) dan Jigsaw (Trianto, 2010:58). 
 Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model yang paling 
sederhana dengan menekankan adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa 
untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi 
pelajaran. Tipe ini merupakan tipe yang mudah diadaptasi digunakan dalam 
matematika. Tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran dimana siswa belajar 
berkelompok dengan dibagi menjadi kelompok asal dan kelompok ahli. Masing-
masing anggota kelompok secara acak ditugaskan untuk menjadi ahli (ekspert) 
pada suatu aspek tertentu dari materi tersebut. Kelompok ahli berkumpul untuk 
mendiskusikan topik yang sama dari kelompok lain sampai mereka menjadi 
“ahli” di konsep yang ia pelajari. Selesai mempelajari kemudian kembali ke 
kelompok semula untuk mengajarkan topik yang mereka kuasai kepada teman 
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sekelompoknya. Menurut para ahli yang sudah pernah menggunakan dalam 
pembelajaran, kedua tipe pembelajaran kooperatif tersebut baik digunakan 
termasuk untuk pelajaran matematika (Rusman, 2011:213). 

Matematika memiliki karakteristik yang abstrak, salah satunya adalah 
materi geometri. Berdasarkan hasil penelitiannya, Kariadinata (2010) 
mengungkapkan bahwa banyak persoalan geometri termasuk lingkaran yang 
memerlukan visualisasi dalam pemecahan masalah, dan pada umumnya siswa 
merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal. Lingkaran adalah salah satu bab 
yang dipelajari dibangku SMP kelas VIII, dan merupakan cabang ilmu 
matematika yang sangat luas penerapannya serta cukup banyak berperan pada 
cabang ilmu lain. Lingkaran kadang terlihat sulit untuk dipelajari karena siswa 
terbiasa menghafal rumus dan kurang memahami konsep yang ada. Pelajaran ini 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga membutuhkan daya nalar 
tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan materi 
lingkaran. Penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan STAD memperlihatkan bahwa model 
pembelajaran tersebut efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
terhadap pelajaran matematika (Slavin, 2005).  
  Penelitian yang dilakukan oleh Azka (2005) mengemukakan bahwa siswa 
yang diberi pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw maupun tipe STAD efektif digunakan dalam pembelajaran. Verantika 
(2010) dan Indriasih (2009) menemukan bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw lebih efektif digunakan dibandingkan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. Penelitian ini akan mencoba menggunakan dua tipe model 
pembelajaran kooperatif dalam mengajar, yaitu tipe manakah yang lebih efektif 
antara STAD dan Jigsaw pada materi lingkaran. Berdasarkan uraian di atas, maka 
akan diadakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dengan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga pada Materi Lingkaran”. 
 

B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu 
apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif digunakan 
daripada model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga pada materi lingkaran? 
 

C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 7 
Salatiga pada materi lingkaran. 
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D. Batasan Masalah 
Penelitian yang akan dilaksanakan dibatasi pada: 
1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 
2. Hasil belajar matematika siswa di semester genap tahun ajaran 2012/2013 

pada materi lingkaran. 
3. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas VIII D dan VIII F SMP Negeri 7 Salatiga. 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
  Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang 

pendidikan sekolah menengah pertama, terkhusus siswa kelas VIII mengenai 
pentingnya peningkatan hasil belajar matematika dengan menggunakan 
model pembelajaran yang tepat yaitu model pmebelajaran kooperatif tipe 
STAD atau model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

2. Manfaat Praktis 
Bagi siswa, meningkatkan keaktifan serta motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar matematika. Bagi guru, sebagai 
masukan dan pertimbangan guru dalam memperluas pengetahuan serta 
wawasan mengenai penggunaan model pembelajaran. Bagi sekolah, 
membantu meningkatkan model pembelajaran di sekolah. 


