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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, pendidikan merupakan suatu hal yang penting. 

Namun sayangnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih kurang 

memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey yang telah dilakukan 

oleh lembaga-lembaga survey internasional. Pada pemetaan kualitas 

pendidikan yang dilakukan oleh lembaga The Learning Curve (2014), 

Indonesia berada di peringkat 40 dari 40 negara. Peringkat tersebut tidak 

berubah dari tahun 2012. Di sisi lain, menurut hasil Programme for 

International Student Assessment (PISA)  di tahun 2015 (OECD, 2016), 

skor rata-rata siswa Indonesia dalam mata pelajaran Sains, Matematika, 

dan membaca masih di bawah rata-rata yang telah ditetapkan.  

Menurut Sumarsono (Amiranti, 2016), banyak faktor yang 

memengaruhi kondisi dan hasil-hasil tersebut. Lebih lanjut Sumarsono 

menjelaskan bahwa sistem pendidikan formal di Indonesia cenderung 

memperlakukan siswa sama rata. Padahal, setiap siswa memiliki 

kekhususan masing-masing. Saat diperlakukan sama, ada siswa yang bisa 

mengikuti dan ada yang tidak. Selain itu, menurut Alderman (2004, h. 9-

11), peningkatan standar pendidikan menjadi suatu hal yang menurunkan 

motivasi belajar siswa. Lebih lanjut Alderman menjelaskan bahwa 

peningkatan standar pendidikan menyebabkan fokus guru, siswa, dan 

masyarakat terpusat pada hasil yang tinggi, sehingga seberapa tinggi 

motivasi belajar siswa mendapat perhatian yang sangat minim.  
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Motivasi adalah suatu hal yang memberi energi, mengarahkan, 

dan meneruskan perilaku (Ormrod, Saklofske, Schwean, Harrison, & 

Andrews, 2006, h. 213). Ormrod dkk. lebih lanjut menjelaskan bahwa 

dalam dunia pendidikan, motivasi menggerakkan siswa, menunjukkan 

arah tertentu pada siswa, dan membuat siswa terus berjalan ke arah 

tersebut. Motivasi pada siswa berbeda-beda antara satu dan lainnya. Ada 

siswa yang sangat tertarik dengan pelajaran yang diberikan di dalam 

kelas, tertarik untuk mengerjakan tugas-tugas yang menantang, sangat 

aktif dalam partisipasi kelas, tertarik untuk mendapatkan nilai tinggi 

dalam tugas-tugas yang diberikan, lebih tertarik dengan interaksi sosial di 

sekolah, mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan 

mengikuti organisasi sekolah.  

Menurut Slavin (2006, h. 317), motivasi adalah proses internal 

yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu 

ke waktu. Slavin menjelaskan lebih lanjut, dengan definisi yang lebih 

sederhana, bahwa motivasi adalah hal yang membuat individu melakukan 

suatu perilaku tertentu, mempertahankan perilaku tersebut, dan 

menentukan arah yang akan dituju oleh individu. Selain itu, Slavin 

menjelaskan bahwa dalam dunia pendidikan, motivasi tidak hanya 

penting dalam mengikat siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi 

juga penting dalam menentukan seberapa banyak siswa akan belajar dari 

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau dari informasi-informasi 

yang mereka terima. Menurut Pintrich (dalam Slavin, 2006, h. 317), siswa 

yang termotivasi untuk mempelajari suatu hal menggunakan proses-

proses kognitif yang lebih tinggi atau kompleks. Selain itu, siswa tersebut 
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juga cenderung menyerap dan menyimpan lebih banyak informasi dari 

kegiatan belajar mengajar.  

Sardiman (dalam Bakar, 2014, h. 723) menyatakan bahwa 

motivasi dapat disebut sebagai kekuatan penggerak keseluruhan dari 

dalam diri siswa yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar. Motivasi belajar pada siswa dapat dilihat dari perilaku-perilaku 

mereka dalam proses belajar. Sejalan dengan Sardiman, Hamzah (dalam 

Bakar, 2014, h. 723) menjelaskan bahwa motivasi belajar pada dasarnya 

adalah suatu hal yang bersifat internal. Eggen dan Kauchak (2004, h. 351) 

menjelaskan bahwa motivasi untuk belajar adalah tendensi siswa untuk 

menganggap aktivitas-aktivitas akademik berarti dan berguna serta untuk 

mencoba dan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari proses-proses 

tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar berasal dari dalam siswa.   

Hamzah (dalam Bakar, 2014, h. 723) menambahkan bahwa 

siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan secara tekun 

mengerjakan tugas-tugas mereka, tangguh dalam mengahadapi kesulitan 

yang muncul, menunjukkan ketertarikan pada permasalahan-

permasalahan yang beragam, lebih suka bekerja secara individu, dan tidak 

cepat bosan dalam mengerjakan tugas. Di sisi lain, siswa yang memiliki 

motivasi rendah, dalam belajarnya menampakkan keengganan, cepat 

bosan dan berusaha menghindar dari kegiatan belajar (Sriyati, Dantes, & 

Candiasa, 2014).  

Matematika adalah mata pelajaran yang melibatkan pemikiran 

dan argumentasi logis yang berhubungan dengan angka dan rumus 
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sehingga membutuhkan metode-metode pembelajaran yang spesifik 

(Majoka, Dad, & Mahmood, 2010, h. 17). Menurut Sriyati, dkk. (2014, h. 

4), dalam pembelajaran Matematika sangat dibutuhkan keuletan dan 

ketangguhan siswa dalam mencoba, melatih pemecahan masalah yang 

terkait dengan materi-materi yang sedang dipelajari. Lebih lanjut Sriyati, 

dkk. menjelaskan bahwa materi Matematika disajikan tersusun secara 

hirarki. Hal tersebut menandakan bahwa siswa harus menguasai materi 

sebelumnya untuk dapat menguasai materi selanjutnya. Hal ini 

menyebabkan siswa harus mempelajari Matematika secara utuh dan tidak 

ada materi yang terlewatkan. Tanpa adanya motivasi belajar Matematika 

yang tinggi, siswa tidak akan memiliki kekuatan dan keinginan untuk 

terus mencoba dan mempelajari Matematika. Hal ini akan secara 

langsung memengaruhi hasil belajar Matematika siswa.  

Masalah motivasi belajar dalam mata pelajaran Matematika yang 

rendah muncul pada siswa kelas X di salah satu SMA swasta di 

Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Matematika di 

SMA tersebut mengenai motivasi belajar Matematika siswa kelas X, 

ditemukan bahwa motivasi belajar Matematika siswa kelas X cenderung 

rendah dari awal mereka masuk ke jenjang pendidikan SMA. Hal ini 

disebabkan oleh siswa-siswi kelas X masih dalam peralihan dari jenjang 

SMP ke SMA. Menurut responden, siswa kelas X masih belum terbiasa 

dengan pola belajar yang baru di jenjang pendidikan SMA, terutama di 

mata pelajaran Matematika. Selain itu, adanya anggapan negatif siswa 

kelas X mengenai ketidakmampuan mereka dalam mata pelajaran 

Matematika sejak mereka masih SMP semakin membuat motivasi belajar 
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Matematika mereka menurun. Dampaknya, hasil belajar mata pelajaran 

Matematika menjadi tidak optimal walaupun mereka mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. 

Permasalahan motivasi belajar yang muncul pada siswa kelas X 

di salah satu SMA swasta di Semarang terutama dalam mata pelajaran 

Matematika sesuai dengan pernyataan dari Lepper, Corpus & Iyengar 

(dalam Krause, Bochner, Duchesne, McMaugh, 2010, h. 265). Lepper, 

dkk. menyatakan bahwa motivasi intrinsik siswa akan cenderung 

menurun di suatu titik antara sekolah tingkat dasar hingga tingkat 

menengah. Namun sebaliknya, motivasi ekstrinsik siswa cenderung stabil 

pada tingkat itu. Lebih lanjut Lepper, dkk. menjelaskan bahwa 

menurunnya motivasi intrinsik pada siswa disebabkan oleh meningkatnya 

pesimisme siswa mengenai penampilan mereka dalam belajar, 

menurunnya relevansi antara sekolah dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, dan meningkatnya penekanan oleh guru dan lainnya bahwa 

sekolah tingkat atas mementingkan prestasi yang berbasis pada 

penampilan belajar (performance-based achievement). Pesismisme yang 

muncul pada siswa kelas X di SMA tersebut mengenai kemampuan 

mereka dalam mata pelajaran Matematika saat mereka SMP terbawa 

hingga mereka berada di jenjang SMA yang secara langsung 

memengaruhi hasil belajar mereka.  

Ormrod dkk. (2006, h. 214) menjelaskan bahwa motivasi tidak 

hanya berasal dari dalam diri siswa, tetapi ada motivasi yang dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan. Hal ini diistilahkan Ormrod dkk. sebagai 

situated motivation. Slavin (2006, h. 334-338) mengungkapkan bahwa 
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faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa adalah minat, 

rasa ingin tahu, metode pembelajaran yang bervariasi, dan penetapan 

tujuan oleh masing-masing siswa. Cooperative learning atau 

pembelajaran kooperatif dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan 

variasi dalam metode pembelajaran di kelas. Slavin menjelaskan lebih 

lanjut bahwa variasi metode pembelajaran tersebut dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Salah satu variasi dalam metode pembelajaran 

yang telah dikembangkan adalah metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD).  

Menurut Kagan & Kagan (2009, h. 17.20), metode pembelajran 

STAD merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang paling efektif untuk 

menguasai informasi dan pengetahuan dasar. Penggunaan STAD sebagai 

metode pembelajaran mencakup ketahanan kelompok dan peningkatan 

sistem skoring berbasis poin, yang meningkatkan motivasi belajar siswa 

walaupun kemampuan siswa berbeda-beda. 

Hubungan positif antara metode pembelajaran STAD dengan 

motivasi belajar telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Van Wyk (2012). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa metode 

pembelajaran tipe STAD adalah sebuah jalan yang sangat efektif untuk 

meningkatkan persepsi dan motivasi belajar siswa (Van Wyk, 2012, h. 

268). Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Handayani (2013) 

juga menunjukkan hubungan antara metode pembelajaran STAD dengan 

motivasi belajar Matematika pada siswa SMP. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar yang signifikan 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selain itu, rata-rata 
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siswa kelompok eksperimen mengalami peningkatan motivasi belajar 

Matematika (Handayani, 2013, h. 23). 

Sejalan dengan Van Wyk (2012) dan Handayani (2013), 

penelitian yang dilakukan oleh Pantiwati dan Husamah (2014) juga 

menemukan hasil yang serupa. Implementasi dari metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD-PJBL dapat meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa. Bila salah satu komponen dari motivasi meningkat, maka 

seluruh komponen dari motivasi juga akan meningkat (Husamah & 

Pantiwati, 2014). 

Menurut Majooka, dkk (2010, h. 19), metode pembelajaran 

STAD dicirikan dengan adanya perasaan saling tergantung antar anggota 

kelompok, tanggung jawab individu, tekanan teman sebaya (peer 

pressure) karena adanya tujuan-tujuan belajar yang serupa, evaluasi yang 

dilakukan terus menerus dan adanya pemberian reward pada siswa 

dengan kemajuan atau penampilan terbaik (performance rewards). Ciri-

ciri tersebut membuat para siswa bertanggung jawab atas proses belajar 

mereka masing-masing. Kagan & Kagan (2009, h. 1.12) menambahkan 

bahwa metode pembelajaran STAD dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Hal ini 

disebabkan karena kelompok terdiri dari siswa-siswa yang memiliki 

kemampuan yang berbeda atau dengan kata lain kelompok yang 

heterogen. Lebih lanjut, Kagan & Kagan (2009, h. 1.12) memaparkan 

bahwa adanya interaksi antar siswa dengan sudut pandang yang berbeda-

beda, secara tidak langsung membuat mereka membandingkan argumen 

dan data yang mereka berikan.  
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Berdasarkan uraian di atas dan hasil dari penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan motivasi belajar Matematika siswa. Judul penelitian 

tersebut yaitu, “Hubungan Antara Aplikasi Metode Pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dengan Motivasi Belajar 

Matematika”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara metode pembelajaran aplikasi Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dengan motivasi belajar 

Matematika pada siswa SMA kelas X di salah satu SMA swasta di 

Semarang.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Psikologi 

Pendidikan mengenai aplikasi metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dan guru 

Memberikan bahan pertimbangan pada sekolah dan guru 

mengenai aplikasi metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam mata pelajaran yang 

diberikan di sekolah. 
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b. Bagi siswa 

Memberikan informasi bagi siswa bahwa belajar dalam kelompok-

kelompok kecil dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

motivasi belajar. 

 


