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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sektor kehidupan yang sangat penting. 

Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 disebutkan 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu pendidikan 

seharusnya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, kalangan 

akademisi maupun masyarakat umum.  

Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam proses 

pendidikan adalah matematika. Matematika mempunyai peran strategis dalam 

proses pendidikan karena semua cabang ilmu memanfaatkan matematika. Dalam 

pembelajaran di sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, seringkali matematika 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipelajari. Sebenarnya hal ini terjadi 

karena matematika bersifat abstrak. Akhirnya siswa sekolah mengambil langkah 

dengan menghafal materi pelajaran matematika hanya untuk memenuhi syarat 

ujian saja. Akibatnya sering terjadi kekeliruan dalam pemahaman konsep. 
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Berbagai upaya telah dilakukan agar pembelajaran matematika di sekolah 

menjadi lebih baik, antara lain dengan penyempurnaan kurikulum dan penyediaan 

media pembelajaran. Melalui upaya itu diharapkan mampu memberikan bekal 

bagi siswa untuk masa yang akan datang dan prestasi matematika siswa pun 

menjadi lebih baik. Namun kenyataan menunjukkan bahwa prestasi matematika 

siswa di Indonesia masih belum memuaskan. Hal ini terlihat dari pernyataan 

Ketua Asosiasi Guru Matematika Indonesia (AGMI), Firman Syah Noor, yang 

menyatakan bahwa prestasi matematika siswa kelas 8 (setara SMP kelas 2) di 

Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. 

Prestasi siswa di Indonesia adalah 411, Malaysia memiliki prestasi 508, dan 

Singapura 605. Bila nilai tersebut dikelompokkan maka ada 4 kategori, yaitu 400 

– 474 termasuk kategori rendah, 475 – 549 termasuk kategori menengah, 550 – 

624 termasuk kategori tinggi, dan 625 termasuk kategori tingkat lanjut. Nilai-nilai 

tersebut merupakan hasil analisis pelaksanaan Trends in International 

Mathemathics and Science Study yang dilakukan Frederick KS Leung dari The 

University of Hong Kong. (http://www.suarapembaharuan.com tanggal 18 Januari 

2007) 

     Proses pembelajaran yang selama ini terjadi (konvensional) sudah tidak 

relevan lagi. Hal ini dikarenakan seringnya seorang guru mendominasi proses 

pembelajaran di kelas sehingga siswa menjadi pasif dan interaksi yang berjalan 

hanya satu arah yaitu transfer informasi dari guru ke siswa. Padahal peserta didik 

adalah manusia yang dinamis yang memiliki berbagai potensi. Seharusnya 

interaksi yang terjadi bisa dari berbagai arah, dari guru ke siswa, dari siswa ke 

guru, bahkan dari siswa yang satu ke siswa yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan 

alternatif metode pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dan membuat 

interaksi dari berbagai arah.  

 Salah satu pokok bahasan dalam materi pelajaran matematika SMP kelas 

VIII semester I adalah persamaan garis lurus. Pada materi persamaan garis lurus 

dibahas tentang menentukan persamaan garis dengan berbagai syarat yang 

ditentukan, menentukan gradien garis, menentukan titik potong antara dua garis, 

dan menggambar garis pada bidang Cartesius. Dari penelitian yang dilakukan oleh 
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Agus Riyanto (2003) disebutkan bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam 

pemahaman materi persamaan garis lurus, antara lain: (1) kesulitan dalam 

menggunakan langkah atau rumus untuk menggambar grafik; (2) kesulitan dalam 

memilih rumus atau langkah untuk menentukan gradien dan memilih langkah atau 

rumus untuk menentukan persamaan garis; (3) salah dalam memahami konsep 

mencari gradien; (4) salah dalam memahami konsep menentukan titik yang dilalui 

garis.  

Selain itu ada berbagai ketentuan dan rumus untuk menentukan persamaan 

garis lurus. Oleh karena banyaknya materi itu maka siswa menjadi bingung dan 

akhirnya mereka hanya menghafal materi. Bisa jadi siswa merasa enggan harus 

memahami materi yang begitu banyak karena ia tidak dilibatkan dalam proses 

pembelajaran (pasif). Akibatnya sering terjadi kesalahan konsep karena materi 

tidak benar-benar dipahami oleh siswa. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa itu 

pada umumnya hanya disimpan sendiri tanpa dikomunikasikan dengan siswa lain 

atau guru sehingga kesulitan itu tidak dapat segera diatasi. 

Salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan itu adalah dengan menerapkan  

pembelajaran yang sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivis. Teori 

pembelajaran ini menganjurkan peran aktif siswa dalam pembelajaran, sedang 

peran guru adalah membantu siswa dalam menemukan fakta, konsep, atau prinsip, 

bukan mengendalikan seluruh kegiatan kelas. Salah satu metode pembelajaran 

yang didasarkan pada teori konstruktivis adalah metode pembelajaran kooperatif. 

Pada metode ini siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok heterogen dengan 4 

sampai 6 anggota. Melalui pengelompokan ini diharapkan siswa dapat saling 

bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga siswa yang 

mempunyai kemampuan rendah dapat terbantu sedangkan siswa yang 

berkemampuan tinggi semakin optimal kemampuannya melalui kegiatan tersebut. 

Pembelajaran kooperatif juga dapat membantu meningkatkan social skill siswa 

dan mempercepat proses pemahaman siswa dibandingkan ketika mereka harus 

belajar secara individual. 

Dalam proses pembelajaran ada siswa yang memiliki kemampuan bekerja 

sama yang tinggi, sedang, dan rendah. Siswa yang memiliki kemampuan bekerja 
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sama yang tinggi akan mampu menyelesaikan persoalan yang diberikan secara 

bersama-sama sehingga dirinya mempunyai kesempatan untuk memahami materi 

dan juga mengajarkan pada teman lain yang belum bisa memahami materi. 

Akibatnya prestasi belajarnya akan tinggi. Sedangkan siswa yang memiliki 

kemampuan bekerja sama rendah akan mengalami kesulitan ketika ada materi 

atau persoalan yang belum bisa dipahaminya sehingga prestasi belajarnya pun 

akan rendah. Dengan demikian kemampuan bekerja sama mempunyai peran 

dalam  keberhasilan proses pembelajaran.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat muncul masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut. 

1. Secara umum, banyak guru SMP yang menggunakan metode konvensional 

untuk semua pokok bahasan. Dalam proses pembelajarannnya terlalu terpusat 

pada guru. Guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima 

informasi. Hal ini mengakibatkan siswa bersikap pasif dan menunggu. Terkait 

dengan hal ini apakah jika metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

diubah, prestasi belajar siswa pada pokok bahasan persamaan garis lurus 

menjadi lebih baik. 

2. Mayoritas siswa menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang menakutkan sehingga sulit dipahami. Oleh karena itu dapat diteliti 

apakah jika sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika diubah maka 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan persamaan garis lurus menjadi lebih 

baik. 

3. Karakteristik masing-masing siswa berbeda, termasuk juga kemampuan 

bekerja sama siswa dalam diskusi kelompok. Oleh karena itu dapat diteliti 

apakah perbedaan kemampuan bekerja sama siswa dalam diskusi kelompok 

mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa. 
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C. Pemilihan Masalah 

Dari masalah tersebut dipilih masalah pertama dan ketiga yaitu yang 

menyangkut perbaikan metode dan kemampuan bekerja sama sebagai masalah 

penelitian.    

 

D. Pembatasan Masalah 

Agar dapat dilakukan penelitian dengan baik dilakukan pembatasan-

pembatasan sebagai berikut. 

1. Metode pembelajaran yang digunakan ada dua jenis yaitu metode 

pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol dan metode pembelajaran 

kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) untuk kelas eksperimen. 

2. Kemampuan bekerja sama berasal dari kata kemampuan dan bekerja sama. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 553) disebutkan bahwa 

kemampuan artinya kesanggupan; kecakapan; kekuatan. Sedangkan bekerja 

sama artinya melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan atau usaha 

(perniagaan dsb) yang ditangani oleh beberapa pihak (orang). Jadi, 

kemampuan bekerja sama merupakan suatu kecakapan untuk melakukan suatu 

kegiatan bersama beberapa pihak. Dalam penelitian ini kemampuan bekerja 

sama dikategorikan menjadi tiga, yaitu kemampuan bekerja sama tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Prestasi belajar matematika adalah hasil usaha siswa dalam proses belajar 

matematika yang dinyatakan dalam simbol, angka, huruf yang menyatakan 

hasil yang sudah dicapai oleh siswa pada periode tertentu. 

4. Pokok bahasan yang dipilih adalah persamaan garis lurus. 

5. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 8 Surakarta pada kelas VIII semester I 

tahun ajaran 2006/2007. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas dirumuskan masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut. 
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1. Apakah pembelajaran matematika dengan metode kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik 

daripada metode konvensional pada pokok bahasan persamaan garis lurus di 

kelas VIII semester I SMP Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2006/2007? 

2. Apakah ada pengaruh kemampuan bekerja sama siswa terhadap prestasi 

belajar siswa pada pokok bahasan persamaan garis lurus di kelas VIII semester 

I SMP Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2006/2007? 

3. Apakah ada interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan bekerja 

sama siswa terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan persamaan 

garis lurus di kelas VIII semester I SMP Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui bahwa pembelajaran matematika dengan metode kooperatif 

tipe TAI (Team Assisted Individualization) menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih baik daripada metode konvensional pada pokok bahasan persamaan garis 

lurus di kelas VIII semester I SMP Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kemampuan bekerja sama siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan persamaan garis lurus di kelas VIII 

semester I SMP Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

3. Untuk mengetahui adanya interaksi antara metode pembelajaran dan 

kemampuan bekerja sama terhadap prestasi belajar siswa pokok bahasan 

persamaan garis lurus di kelas VIII semester I SMP Negeri 8 Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi dan masukan pada guru 

atau calon guru dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dan 

menjadi alternatif selain metode pembelajaran konvensional. 

2. Memberi masukan pada guru atau calon guru tentang pengaruh kemampuan 

bekerja sama siswa terhadap prestasi belajar. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian dengan 

permasalahan lain yang terkait. 
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