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Abstrak—Banyak faktor yang diduga menjadi rendahnya hasil belajar siswa dalam 

pelajaran matematika di sekolah, salah satunya ialah masih banyak siswa yang 

memiliki kepercayaan diri yang rendah. Kepercayaan diri siswa sebagian besar akan 

memprediksi pengembangan diri dimasa depan, serta perkembangan orientasi 

keberhasilan dan prestasi. Siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi cenderung 

akan merasa tertantang dengan berbagai macam masalah yang dihadapi dalam belajar. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dalam pendekatan penemuan terbimbing dapat menjadi solusi untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa karena dalam model ini, proses pembelajaran di kondisikan 

agar memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, interaktif, dan 

menyenangkan serta disertai peran guru dalam membimbing dapat mengeksplorasi 

dan memecahkan masalah serta membuat dan menggeneralisasikan pengetahuan 

siswadalam menemukan pemahaman konsep matematika.Didalam makalah ini akan 

dibahas keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam pendekatan penemuan terbimbing untuk mengembangkan 

kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika. 

Kata kunci:Kepercayaan diri, STAD, Penemuan terbimbing, Matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia, salah 

satu implementasinya melalui pendidikan matematika yang diajarkan pada bangku sekolah. Pendidikan 

matematika dikatakan berhasil jika peserta didik memiliki beberapa kompetensi. BerdasarkanPeraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki 

oleh peserta didik setelah mempelajari matematika yaitu menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat 

dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah[1].  

Kompetensi lain yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik yaitu memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, 

dan ketertarikan pada matematika serta rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan 

yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

 

Faktanya pembelajaran matematika belum menekankan pada pengembangan daya nalar, logika dan 

pemahaman terhadap konsep-konsep matematika. Selain itu, proses belajar mengajar hampir selalu 

berlangsung dengan metode ceramah yang mekanistik, dengan guru menjadi pusat dari seluruh kegiatan 

di kelas. Siswa mendengarkan, meniru atau mencontoh dengan persiscara yang diberikan guru tanpa 

inisiatif. Siswa tidak dibiarkan atau didorong mengoptimalkan potensi dirinya. Pembelajaran matematika 

dianggap hanya menekankan faktor kognitif saja, padahal pengembangan sikap sebagai bagian dari 

kecakapan hidup  
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Kenyataannya ini siswa terlanjur menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit 

untuk ditaklukan. Hal ini menyebabkan siswa bermasalah dengan kepercayaan diri. Siswa selalu 

mengeluh tak punya kemampuan apa-apa terutama dalam pembelajaran matematika. Ketika belajar siswa 

mudah menyerah dan mengeluh sulit belajar. Jika diminta untuk mengerjakan soal di depan kelas, siswa 

takut secara berlebihan dan merasa tak yakin dengan jawabannya. Perilaku yang kurang mampu 

mengekspresikan pendapat dan mengganggap matematika sebagai sesuatu yang sulit karena memiliki 

banyak rumus dan hitungan dapat menyebabkan siswa merasa tidak mampu mempelajarinya sehingga 

mengakibatkan hasil belajar matematika rendah.  

 

Peran guru sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kepercayaan diri siswa karena guru sebagai 

orang yang paling berpengaruh dan terdekat hubungannya dengan siswa di sekolah. Guru harus 

memahami terlebih dahulu kesulitan, kelemahan dan hambatan siswa dalam mengatasi masalah 

kepercayaan dirinya. Kemudian untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa diperlukan solusi yaitu 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD dalam Pendekatan Penemuan Terbimbing, berupaya membantu siswa untuk mengembangkan 

kepercayaan diri untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam Pendekatan Penemuan Terbimbing 

1) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin, dan 

merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru yang menggunakan STAD, 

juga mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kapada siswa setiap 

minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri dari 4-5 orang dan terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai suku, 

memiliki kemampuan tinggi sedang dan rendah.  

 

Referensi [2]menyatakan,“STAD involves students working together in groups and groups that 

compete with each other”. Pernyataan ini menyatakan bahwa STAD melibatkan siswa bekerja sama dalam 

kelompok dan masing-masing kelompok bersaing dengan yang lain. Bagian yang paling esensial dari 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah kerjasama anggota kelompok dan kompetisi antar kelompok. 

Siswa bekerja dalam kelompok untuk belajar dari temannya serta mengajar temannya.  

 

Ditambahkan lagi bahwa, “in STAD, student are assigned to four-member learning teams that are 

mixed in performance level, gender, and ethnicity. The teacher present a lesson, and then students work 

within their teams to make sure all team members have mastered the lesson. Then, all students take 

individual quizzes in on material, at which time they may not help one another” [3]. Pernyataan ini 

menyatakan bahwa dalam STAD, siswa dibagi dalam kelompok belajar yang terdiri atas empat orang yang 

bebeda tingkat kemampuan, jenis kelamin dan etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa 

diarahkan untuk bekerja dalam kelompok mereka dan memastikan bahwa semua anggota kelompok telah 

menguasai materi yang ditugaskan. Selanjutnya semua siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara 

sendiri-sendiri, dimana saat itu mereka tidak diperbolehkan untuk saling membantu.Hal ini sejalan dengan 

pernyataan bahwa: “in STAD (Student Teams-Achievement Divisions), student are grouped according to 

mixed ability, sex and ethnicity. The teacher present materials in the same way they always have, and then 

students work within their groups to make sure all of them mastered the content. Finally, all students take 

individual quizzes. Student earn team points based on how well they scored on the quiz compared to past 

performance” [4].Secara prinsip pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah bagaimana memotivasi siswa 

agar berani dan saling membantu satu dengan lainnya dalam meningkatkan pemahaman materi yang 

disampaikan guru. 

 

Terkait tahap-tahap penerapan STAD di kelas,“STAD consists of five major components-class 

presentations, teams, quizzes, individual improvement scores, and recognition”[3]. STAD terdiri dari lima 

komponen utama yaitu, presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu, dan rekognisi tim. Hal ini 
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senada dengan pernyataan, “STAD is made up of five interlocking elements: class presentations, teams, 

quizzes, individual improvement scoring, team recognition”[2]. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Divisions(STAD) adalah salah satu model pembelajaran yang diterapkan dengan prosedur 

sebagai berikut: (1) guru menyampaikan materi secara singkat; (2) siswa membentuk kelompok heterogen 

yang terdiri dari 4-5 orang, (3) siswa berkumpul dengan kelompoknya untuk mengerjakan tugas dari guru 

berupa LKS yang telah dirancang sendiri sebelumnya, dan guru memberikan bantuan bagi siswa yang 

memerlukan; (4) siswa mendiskusikan hasil pekerjaan dalam kelompok; (5) siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok; (6) siswa mengerjakan kuis individu;  dan (7) guru memberikan skor berdasarkan 

kemajuan yang diperoleh anggota kelompok dan memberikan reward. 

 

 
2) Pendekatan Penemuan Terbimbing 

Pembelajaran penemuan (Discovery Learning) adalah komponen penting dari pendekatan konstruktivis 

modern yang memiliki sejarah panjang dalam inovasi pendidikan. Pada pembelajaran discovery siswa 

didorong untuk belajar secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa 

memperoleh pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan sendiri 

prinsip-prinsip [3]. Sejalan dengan itu bahwa, pembelajaran penemuan adalah pembelajaran yang terjadi 

ketika siswa tidak disajikan materi pelajaran secara langsung melainkan diminta untuk menemukan sendiri 

hubungan yang ada antara informasi-informasi yang diberikan [5]. Selain itu pembelajaran menggunakan 

pendekatan penemuan akan membuat pengetahuan yang diperoleh bertahan lebih lama atau lama diingat 

[6]. 

 

Referensi [7] menyatakan,“Encouraging discovery  causes students not only to organize material to 

determine regularities and relationship but also to avoid the passivity that blinds them to the use of the 

information learned”.Artinya mendorong pembelajaran discovery menyebabkan siswa tidak hanya 

mengatur materi untuk menentukan keteraturan dan hubungan tetapi juga untuk menghindari kegiatan yang 

pasif yang membutakan mereka terhadap penggunaan informasi yang dipelajari. Selain itu pembelajaran 

discovery juga mendorong pengembangan keterampilan sosial yang positif [8]. Penemuan mengharuskan 

siswa belajar bekerja sama. Mereka harus mengembangkan keterampilan dalam perencanaan, mengikuti 

prosedur yang sesuai, dan bekerja bersama menuju keberhasilan untuk menyelesaikan tugas mereka. 

 

Pembelajaran Discovery mengacu pada memperoleh pengetahuan untuk diri sendiri. Pembelajaran 

penemuan membangun dan menguji hipotesis, lebih dari hal sederhana dari membaca atau mendengarkan 

presentasi guru sebagaimana dikatakan bahwa,“Discovery learning refers to obtaining knowledge for 

oneself (Bruner, 1961). Discovery involves constructing and testing hypotheses rather than simply reading 

or listening to teacher presentations”[9]. Selain itu, “discovery learning depends on a child making 

connections and seeing relationships without having to have them explained by the teacher”[10]. 

Pernyataan Orton diartikan yaitu pembelajaran penemuan tergantung pada anak yang membuat koneksi 

dan melihat hubungan tanpa harus dijelakan oleh guru. Sejalan dengan itu, “Discovery is a type of 

inductive reasoning, because students move from studying specific examples to formulating general rules, 

concepts, and principles”[9]. Artinya discovery adalah jenis penalaran induktif, karena siswa 

menggeneralisasikan aturan-aturan umum, konsep, dan prinsip dengan mempelajari contoh-contoh 

spesifik. 

 

Referensi [11]menyatakan,“Discovery learning is an inquiry-based approach in which student are 

given a question to answer, problem to solve, or a set of observation to explain, and the work in a largely 

self-directed manner to complete their assigned task and draw appropriate inferences from the outcomes 

“discovering” the desired factual and conceptual knowledge in the process”.Dari pernyataan tersebut 

dapat dipahami bahwa pembelajaran dengan penemuan (Discovery Learning) merupakan sebuah 

pendekatan inquiri dimana siswa diberikan pertanyaan untuk dijawab, masalah untuk diselesaikan, atau 

seperangkat pengamatan untuk dijelaskan, dan pekerjaan yang sebagian besar langsung dikerjakan sendiri 

untuk melengkapi tugas-tugas mereka dan menggambarkan kesimpulan secara tepat dari apa yang 

ditemukan, fakta yang dicari dan pengetahuan konseptual dalam suatu proses.Sejalan dengan pernyataan di 

atas, “discovery learning is an inquiry process in which learner pose question and seek answer may be of 
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use” [12]. Artinya pembelajaran dengan penemuan merupakan proses penyelidikan dimana siswa 

mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban mungkin atas masalah tersebut. 

 

Penemuan sebagai suatu proses, suatu jalan atau cara dalam mendekati permasalahan, bukannya suatu 

produk atau item pengetahuan tertentu. Lebih lanjut, dari sudut pandang Bruner belajar dengan penemuan 

adalah belajar menemukan, dimana siswa dihadapkan dengan masalah atau situasi yang tampaknya ganjil 

sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan. Proses pembelajaran penemuan dapat dijadikan sebagai 

salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada siswa yang disebut sebagi metode 

penemuan [13]. 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ide dasar dari pembelajaran dengan 

penemuan (discovery learning) adalah bagaimana agar siswa dapat mendesain eksperimen yang mereka 

kerjakan sendiri dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ditemukan sehingga dapat menarik kesimpulan 

dan menggeneralisasikan.Tak lepas dari peran penting pendidik, dalam setiap kegiatan pembelajaran guru 

memegang peranan kunci dalam usaha pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk itu guru 

perlu memahami strategi pembelajaran atau metode-metode pendekatan pembelajaran yang efektif agar 

dapat membantu siswa mampu berpikir kritis. Sebagaimana yang dijelaskan Bruner, pembelajaran 

Penemuan Terbimbing (Guided Discovery Learning) dapat dijadikan sebagai alternative dalam 

menggunakan pendekatan pembelajaran, karena metode penemuan terbimbing telah terbukti efektif dalam 

meningkatkan kognitif siswa.  

 

Ditambahkan lagi dengan pernyataan, “Although Guided Discovery required the most learning time, it 

resulted in the best performance on solving transfer problem” [13]. Artinya meskipun penemuan 

terbimbing membutuhkan waktu yang sangat lama, itu menghasilkan prestasi yang baik dalam pemecahan 

transfer masalah. Dalam penelitiannyadinyatakan bahwa “guided discovery is generally more effective than 

pure discovery in promoting learning and transfer to new problem” [13]. Artinya penemuan terbimbing 

umumnya lebih efektif daripada penemuan murni dalam mempromosikan pembelajaran dan transfer ke 

masalah baru. Guided Discovery lebih efektif karena membantu siswa menemukan dua kriteria penting 

dalam pembelajaran aktif yakni (a) keaktifan atau ketepatan dalam menghubungkan pengetahuan yang 

akan digunakan untuk membuat pengertian terhadap informasi baru yang datang, dan (b) menggabungkan 

informasi baru yang datang dengan pengetahuan dasar yang tepat. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penemuan terbimbing adalah suatu 

pembelajaran yang melibatkan suatu dialog atau interaksi antara siswa dan guru di mana siswa dihadapkan 

pada situasi bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan dengan cara terkaan, intuisi dan mencoba-coba 

(trial and error) sehingga berupaya menemukan sendiri suatu konsep dengan arahan dan bimbingan urutan 

pertanyaan yang diatur oleh guru sebagai penunjuk jalan dan membantu siswa agar menggunakan 

kemampuan berpikir kritis sehingga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

kognitif yang positif. 

 

Merencanakan pelajararan dengan pembelajaran penemuan terbimbing melibatkan tiga langkah penting 

yaitu: (1) mengidentifikasi topik, (2) menentukan tujuan belajar, (3) menyiapkan contoh dan non-contoh 

[14]. Selain itu ditambahkan dengan pernyataan bahwa“teaching for discovery requires presenting 

questions, problems, or puzzling situations to resolve and encouraging learners to make intuitive guesses 

when they are uncertain”[9]. Pembelajaran penemuan memerlukan adanya pertanyaan, masalah, atau 

situasi yang menimbulkan teka-teki untuk dipecahkan dan mendorong siswa membuat perkiraan-perkiraan 

ketika mereka ragu-ragu. 

 

Referensi [15] menyatakan,a typical guided discovery learning session takes the following format: a) 

A topic is identified or an issue is posed; for example, what can we find out about magnets?; b) Teacher 

and students work together to brainstorm ideas for ways of investigating the topic; c) Students work 

individually or in small groups to obtain and interpret data; d) Inferences and tentative conclusions are 

drawn, shared across  groups and modified if  necessary; e) Teacher clears up any misconceptions, 

summarises the findings and helps to draw conclusions.Pendapat tersebut memberikan petunjuk langkah-

langkah yang harus ditempuh dalam pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing yang terdiri 

dari: a) Mengidentifikasi topik atau masalah yang akan diajukan; b) Guru dan siswa bekerja sama untuk 

mrnghubungkan ide-ide dalam menyelidiki topik; c) Siswa bekerja secara individu atau dalam kelompok 

kecil untuk megumpulkan dan menginterpretasikan data; d) Menarik kesimpulan dan kesimpulan 
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sementara bersama seluruh kelompok dan dimodifikasi jika perlu; e) Guru meluruskan kesalahpahaman, 

meringkas temuan-temuan dan membantu untuk menarik kesimpulan. 

 

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan, maka langkah-langkah pembelajaran penemuan 

terbimbing terdiri dari: a) mengidentifikasi masalah yang akan dipelajari; b) mengumpulkan data; c) 

menganalisis data; d) menarik kesimpulan. 

 
3) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam Pendekatan Penemuan Terbimbing 

Dalam penerapan pembelajaran, model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pendekatan 

penemuan terbimbing yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hasil analisis dan sintesis terhadap 

langkah-langkah dari  model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan langkah-langkah pendekatan 

penemuan terbimbing. Dari pemaparan sintesis model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

pendekatan Penemuan Terbimbing maka penulis paparkan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam pendekatan Penemuan Terbimbing sebagai berikut: 

 

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan memotivasi siswa. 

b) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan 

yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan (tinggi, sedang dan rendah) jika mungkin anggota 

kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan gender. 

c) Siswa berkumpul dengan kelompoknya untuk mengerjakan tugas dari guru berupa LKS yang telah 

dirancang sendiri sebelumnya, dan guru memberikan bantuan bagi siswa yang memerlukan. LKS yang 

dirancang oleh guru memuat pertanyaan dengan petunjuk yang membimbing siswa untuk melakukan 

kegiatan: (a) mengidentifikasi masalah yang akan dipelajari; (b) mengumpulkan data; (c) menganalisis 

data; dan (d) menarik kesimpulan. 

d) Hasil pekerjaan didiskusikan dalam kelompok.  

e) Ketua kelompok melaporkan hasil kelompoknya dengan mempresentasikan hasil kerjanya. Sedangkan 

guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

f) Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara individu. 

g) Guru memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar 

individual dari skor kuis awal ke skor kuis berikutnya (terkini). 

 
B. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan sifat pendukung dalam kemajuan bagi seseorang karena merupakan hal 

yang sangat penting sehingga perlu ditanamkan dalam diri semua anak. Itulah sebabnya kepercayaan diri 

menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini termuat 

dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, 

yang menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah siswa memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah [16].  

 

Kepercayaan diri berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, hal ini sejalan dengan pernyataan 

sebagai berikut:“Self-confidence is another variable that seems to be an important predictor for future 

development. A pupil’s self-confidence predicts largely the development of self confidence in the future, 

but also the development of success orientation and achievement” [17]. Maksud dari pendapat di atas 

ialah kepercayaan diri siswa menjadi prediktor yang penting dalam perkembangan di masa depan dan 

juga prestasi belajar. “Self-confidence is the active, effective expressing on of inner feeling of self-worth, 

self esteem and self-understanding”[18]. Uraian ini bermakna bahwa kepercayaan diri adalah aktif, 

ekspresi efektif dari perasaan dari harga diri, konsep diri dan pemahaman diri. Kepercayaan diri didukung 

dengan mengahargai diri sendiri, penghargaan dari orang lain, dan pemahaman tentang diri sendiri. 

 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan sebagai berikut: “ ...most of the research in this field suggest 

that the math achievement gap is positively correlated. ... that gender differences in mathematic 

achievement and self-confidence gaps are less pronounced in elementary school than in high school” 

[19]. Ditambahkan dengan pernyataan bahwa: “Confidence in one’s ability gives the leader inner strength 

to overcome difficult tasks. People quickly sense a leader’s self-confidence, and this quality result in 
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increased commitment and performance. If, on the other hand, leaders lack self-confidence, peoplemay 

question their authority and may even disobey orders”[20]. 

 

Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan 

situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Dengan kepercayaan 

diri, seseorang apabila menghadapi masalah dapat terselesaikan dengan baik apabila mempunyai rasa 

percaya diri serta dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain [21]. Ditambahkan lagi 

dengan ungkapan bahwa: kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri 

merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang 

sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup 

toleran, dan bertanggung jawab. Seseorang yang percaya pada kemampuan diri sendiri akan dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari [21]. 

 

Kepercayaan diri adalah keyakinan untuk melakukan sesuatu pada diri subjek sebagai untuk berbuat 

karakteristik pribadi yang didalamnya terdapat keyakinan akan kemampuan diri, optimisme objektif, 

bertanggung jawab, rasional, dan realistis. Dalam mendukung prestasi siswa diperlukan rasa percaya diri 

agar siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh dirinya sehingga prestasi dapat 

dicapai seseuai dengan keinginan siswa tersebut [21]. Hal ini senada dengan yang diungkapkan 

pernyataan, “confidence in one’s ability gives the leader inner strength to overcome difficult tasks” [20]. 

Yang berarti kepercayaan pada satu kemampuan memberikan kekuatan diri dalam untuk menyelesaikan 

tugas sulit yang akan datang. 

 

Referensi [18]menyatakan,“The learning of mathematics is influenced by a pupil’s mathematics-

related beliefs, ekspecially self confidence”, maksudnya pembelajaran matematika dipengaruhi oleh siswa 

yang mempunyai keyakinan kemampuan diri terutama rasa percaya diri. Selain itu Self-confidence dapat 

diartikan sebagai “the extent that one believes one can produce results, accomplish goals, or perform 

tasks comptenly” [9]. Berdasarkan pernyataan ini kepercayaan diri dapat diartikan sebagai sebuah 

kepercayaan untuk bisa memberikan hasil, mencapai tujuan, atau melakukan tugas secara kompeten. 

Sejalan dengan pendapat di atas, orang yang percaya diri akan memiliki pandangan positif terhadap 

dirinya dan situasi yang sedang mereka alami. Merekapun percaya pada kemampuan mereka sendiri 

dengan alasan yang realistis, serta mereka akan mampu untuk melakukan apa yang mereka inginkan, 

rencanakan dan harapkan. Apabila harapan mereka tidak terwujud maka mereka terus berpikir positif dan 

menerima semua yang terjadi [22].   

 

Orang yang memiliki kepercayaan diri akan memiliki ciri-ciri bisa menyelesaikan hampir semua 

pekerjaan yang diambil, terus mencoba (tidak ragu untuk mencoba) meskipun gagal. Selain itu orang 

yang memiliki kepercayaan diri tahu kelebihan dan kekurangannya [23]. Ia juga selalu berpikir positif 

terhadap kegagalan, kegagalan tidak membuatnya jatuh akan tetapi membuatnya memiliki semangat 

untuk melakukannya lebih baik lagi di kemudian hari.  

 

Definisi kepercayaan diri yang diadopsi penulis adalah sikap seseorang yang percaya pada 

kemampuan yang dimiliki, optimis, berani, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan mampu menyelesaikan 

masalah.  

 
C. Mengembangkan Kepercayaan Diri melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam 

Pendekatan Penemuan Terbimbing 

Keberhasilan dalam pembelajaran dapat diperlihatkan oleh siswa melalui sikap dan perilaku atas apa 

yang diajarkan di sekolah. Mengingat begitu pentingnya mengembangkan kepercayaan diri untuk dapat 

mengaktualisasikan diri siswa secara utuh, maka siswa membutuhkan bantuan guru. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan bahwa, “student self-confidence in learning mathematics is primarily formed as a result of 

student’s interactions with the math teacher and with classroom peers during math instruction” [24], 

maknanya yaitu kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika terutama terbentuk sebagai hasil 

interaksi siswa dengan guru matematika dan dengan rekan-rekan kelas selama pembelajaran matematika. 

Kepercayaan diri akan kemampuan yang dia miliki akan memotivasinya untuk membuat dirinya eksis di 

tiap kesempatan baik saat bersaing dengan teman-temannya ataupun saat dibandingkan dengan teman-

temannya. Hal ini diperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri diantaranya adalah 

penerimaan teman sejawat, lingkungan keluarga, dan prestasi dalam belajar di sekolah [25]. 
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Sifat percaya diri sulit dikatakan secara nyata, tetapi kemungkinan besar orang yang percaya diri akan 

bisa menerima dirinya sendiri, siap menerima tantangan dalam arti mau mencoba sesuatu yang baru 

walaupun ia sadar bahwa kemungkinan salah pasti ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa guru dan 

metode pembelajaran yang diterapkannya di kelas akan berpengaruh langsung pada rasa percaya diri siswa, 

saat siswa dihadapkan pada situasi yang menantang dan perasaan yang menyenangkan maka percaya diri 

siswa pun akan meningkat [26]. Untuk itu guru sebagai orang yang paling berpengaruh dan terdekat 

hubungannya dengan siswa di sekolah harus memahami terlebih dahulu kesulitan, kelemahan dan 

hambatan siswa dalam mengembangkan kepercayaan dirinya.  

 

Kemudian untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa diperlukan model pembelajarankooperatif 

tipe STAD dalam pendekatan penemuan terbimbing. Proses pembelajarannya juga menempatkan siswa 

bukan sebagai obyek, melainkan subyek yang bebas menemukan pemahaman berdasarkan pengalamannya 

sehari-hari melalui penemuan rumus sehingga mampu memahami konsep. Dalam pembelajaran ini siswa 

yang kurang dalam memahami konsep dapat dibantu teman kelompoknya yang lebih paham untuk 

mentransfer pemahaman secara berdiskusi. Walaupun begitu mereka juga memiliki tanggung jawab 

individu dengan melaksanakan kuis untuk kontribusi nilai peningkatan kelompoknya. Di dalam kelas juga 

ada proses presentasi yang membuat setiap perwakilan kelompok harus berani mengungkapkan pendapat 

dan menghargai perbedaan pendapat kelompok lain.Dalam proses pembelajaran ini, guru berperan sebagai 

motivator dan fasilitator. Mereka bertugas memberi dorongan dan rangsangan dan memahami serta 

memberi bantuan berupa bimbingan ketika dibutuhkan.  

 

Beberapa contoh materi matematika yang dapat dikaitkan dengan kehidupan yang nyata yaitu materi 

bangun ruang sisi datar, salah satu indikator misalnya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

volume balok, penggunaan simbol yang abstrak itu membuat pelajar mudah memahami matematika karena 

masalah yang disajikan berkaitan dengan masalah nyata. Kemudahan dalam mempelajari matematika dapat 

membuat siswa menghargai dan mencintai matematika. Dengan adanya ketertarikan dalam belajar 

matematika membuat siswa percaya diri bahwa pelajaran sesulit apapun dapat dipelajarinya, sehingga 

membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi di sekolah. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam Pendekatan Penemuan Terbimbing 
direkomendasikan untuk diimplementasikan pada pembelajaran matematika di kelas karena secara teoritis 
diyakini akan dapat mengembangkan kepercayaan diri siswa. Untuk dapat melaksanakan model ini dalam 
pembelajaran matematika di kelas, guru perlu merancang LKS sedemikian rupa LKS memuat langkah-
langkah pembelajaran penemuan terbimbing yang selanjutnya dilaksanakan dengan model pemebelajaran 
kooperatif tipe STAD. 
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