
 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan semakin terlihat 

nyata dengan melakukan perubahan dalam aspek pembelajaran. Mutu 

pendidikan yang diciptakan oleh pemerintah memang sudah sesuai dengan 

perkembangan zaman. Perbaikan melalui perubahan tersebut sangat penting 

untuk menciptakan manusia yang berkualitas dalam menghadapi era globalisasi. 

 

Sesuai kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah belum tentu sesuai dengan 

kondisi di tiap-tiap daerah. Oleh sebab itu sebagai pelaku langsung program 

pemerintah di lapangan harus mampu dan kritis dengan kondisi siswa di dalam 

kelas. Guru harus mengetahui kelemahan akan sumber daya, baik sumber daya 

siswa maupun sumber daya sebagai penunjang pembelajaran. 

 

Salah satu mata pelajaran yang dirasa sulit dipahami oleh siswa adalah pelajaran 

matematika. Pelajaran matematika dirasa sebagai mata pelajaran yang sulit, 

susah dimengerti, dan paling tidak mudah untuk siswa memahami permasalahan 

matematika. Oleh sebab itu, hasil belajar dan aktivitas pembelajaran di dalam 

kelas masih rendah. Dari observasi awal di SD Negeri 5 Sungai Langka, 

terungkap bahwa hasil belajar  dan aktivitas siswa rendah. Indikasi ini dapat 
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dilihat dari hasil belajar siswa yang masih dibawah standar ketuntasan minimum 

yang ditetapkan sekolah. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata nilai matematika kelas  IV 

di SDN 5 Sungai Langka masih di bawah kriteria kelulusan minimum (KKM) 

yang ditetapkan sekolah yaitu sebesar 7,0. Dari 20 siswa kelas IV yang belum 

mencapai KKM 13 siswa (65%) dan siswa yang mencapai KKM adalah 7 siswa 

(35%) selain  itu, antusias siswa untuk belajar matematika masih kurang. Hal ini 

terlihat dari aktivitas siswa yang masih kurang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Masalah-masalah yang ada di kelas ini jika dibiarkan terus-

menerus tentu akan berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. 

 

Pengaruh dari rendahnya hasil belajar adalah kurangnya keaktifan siswa didalam 

proses pembelajaran. Observasi dengan guru mata pelajaran menunjukan bahwa 

hasil belajar siswa masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika mengakibatkan hasil belajar siswa rendah.  

 

Hasil belajar siswa dapat ditingkatkan apabila pendekatan atau model 

pembelajaran yang digunakan guru tepat. Pembelajaran matematika yang 

disampaikan menggunakan metode ceramah masih kurang mengaktifkan siswa 

dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran ini selalu didominasi guru, 

sedangkan siswa hanya mendengarkan dan menulis apa yang disampaikan guru 

di dalam kelas. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang aktif 

dalam proses pembelajaran.  
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Berdasarkan fakta di atas dibutuhkan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya bekerja sama dalam kelompok, 

mengajukan pertanyaan, dan mengemukakan pendapat. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD). Model 

pembelajaran tersebut siswa-siswi dalam satu kelas dibagi dalam beberapa 

kelompok baik kelompok kecil maupun kelompok besar bekerja sama untuk 

memecahkan permasalahan. Pembelajaran kooperatif tipe STAD sangat 

menekankan kerjasama di dalam proses pembelajaran, dengan demikian model 

pembelajaran STAD dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ini. 

 

Hasil analisis bersama dengan guru mitra ternyata masalah yang ada disebabkan 

oleh proses pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah  dan 

latihan soal saja. Pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi dan minimnya 

media yang dipergunakan serta pembelajaran yang masih didominasi oleh guru 

sebagai pusat pembelajaran (Teacher Centered) sehingga kurang mampu 

merangsang siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Student 

Centered). Hal ini tidak sesuai dengan aspek proses pembelajaran menurut 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menempatkan siswa 

sebagai subjek pembelajaran, sedangkan guru bertindak sebagai motivator dan 

fasilitator. Model pembelajaran yang bervariasi ini diharapkan dapat memotivasi 

siswa untuk lebih giat belajar. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan tersebut perlu 

diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Penyampaian materi Matematika dalam praktiknya selalu monoton, karena 

pada umumnya guru menyajikan pembelajaran dengan metode ceramah 

langsung melalui cerita, tugas kelompok, menghapal rumus, dan jarang 

menggunakan media atau alat peraga pembelajaran sehingga aktivitas belajar 

siswa kelas IV SDN 5 Sungai Langka menjadi kurang. 

b. Rendahnya hasil belajar Matematika siswa kelas IV SDN 5 Sungai Langka. 

c. Kurangnya penggunaan metode pembelajaran pada proses pembelajaran. 

d. Pembelajaran kurang bervariasi sehingga terkesan membosankan bagi siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pelajaran Matematika, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 5 Sungai Langka Kecamatan 

Gedongtataan Kabupaten Pesawaran tahun ajaran 2012/2013?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukaan di atas maka 

tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 

Matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

siswa kelas IV SDN 5 Sungai Langka. 
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E. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Mempermudah pemahaman siswa terhadap pembelajaran Matematika. 

b. Meningkatkan motivasi dalam belajar Matematika . 

c. Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa secara nyata 

  

2. Manfat bagi guru 

a. Memperoleh pengalaman langsung dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

b. Sebagai wahana peningkatan profesionalitas guru, karena mampu menilai 

dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan rasa percaya diri guru. 

 

3. Manfaat bagi sekolah  

a. Dapat dijadikan sebagai acuan sekolah dan Kepala Sekolah terutama bagi 

para rekan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

b. Hasil penelitian tindakan kelas pada SDN 5 Sungai Langka Pesawaran 

dapat memperbaiki proses pembelajaran khususnya Matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


