
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Matematika atau berhitung sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap 

hari,  bahkan setiap menit kita menggunakan matematika. Belanja, 

menghitung benda, waktu, tempat, jarak, kecepatan dan lain sebagainya. 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari Sekolah Dasar (SD) untuk membekali mereka dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta 

kemampuan bekerja sama, agar kelak dapat digunakan dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. 

Model-model dan strategi pembelajaran matematika yang selama ini 

diterapkan oleh guru kelas, khususnya guru kelas V SDN 2 Negarasaka 

cenderung monoton dan membosankankan. Banyak siswa yang berpikir 

negatif tentang pelajaran matematika, mereka menganggap mata pelajaran 

matematika tidak menarik dan paling ditakuti siswa. 
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Siswa banyak yang tidak mengerti tentang konsep matematika, namun 

dalam proses pembelajaran banyak siswa yang tidak dapat mengutarakan 

tentang apa yang tidak ia mengerti, siswa merasa segan untuk bertanya 

pada guru karena bingung tentang apa yang akan ditanyakan. 

Kemampuan siswa yang variatif tersebut, memang tidak dapat dipungkiri 

dialami oleh sebagian besar dunia pendidikan. Guru harus dapat 

mendesain pembelajaran yang mampu mengungkapkan tentang 

permasalahan siswa serta penanggulangannya.  

Membelajarkan matematika kepada siswa, guru masih banyak yang 

menggunakan paradigma pembelajaran lama dalam arti komunikasi dalam 

pembelajaran matematika cenderung berlangsung satu arah, yakni hanya 

dari guru ke siswa, maka hal itu akan mengakibatkan peserta didik (siswa) 

merasa jenuh dan tersiksa, sehingga siswa banyak yang tidak tertarik 

dengan pelajaran matematika. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika di kelas V SDN 2 Negarasaka semester ganjil tahun pelajaran 

2011/2012 masih  kurang. 

Siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

Berdasarkan pengamatan Peneliti, selaku guru kelas V SDN 2 Negarasaka, 

dari 25 jumlah siswa kelas V SDN 2 Negarasaka, hanya 5 siswa atau 20%  

terlihat sangat aktif, 6 siswa atau 24% cukup aktif, dan 14 siswa lainnya 

atau 56%  terlihat kurang aktif dalam pembelajaran matematika. 
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Gambaran ketidaktertarikan siswa kelas V SDN 2 Negarasaka terhadap 

pelajaran matematika ditunjukkan dengan mengamati prestasi  belajar 

siswa pada tes sumatif I mata pelajaran matematika semester ganjil tahun 

pelajaran 2011/2012 yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari 

dokumentasi prestasi rata-rata matematika untuk kelas V SDN 2 

Negarasaka, dari jumlah 25 siswa kelas V SDN 2 Negarasaka, hanya 6 

siswa atau 24 % siswa mendapat prestasi cukup baik, 5 siswa atau 20% 

siswa mendapat prestasi baik, dan 1 siswa atau 4% siswa mendapat 

prestasi baik sekali. Prestasi siswa ini sangat jauh dari yang diharapkan 

guru, karena siswa yang memiliki prestasi rendah mencapai 9 siswa atau 

36% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Pencapaian prestasi siswa yang rendah tersebut di atas tentunya 

berpengaruh pada pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) siswa 

kelas V SDN 2 Negarasaka pada mata  pelajaran matematika. Berikut ini 

adalah tabel data ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas V SDN 2 Negarasaka semester ganjil tahun pelajaran 

2011/2012. 

Tabel 1.1. Data Ketuntasan Belajar Siswa Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2011/2012 

Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tuntas 16 64 

Belum Tuntas 9 36 

Jumlah 25 100 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa 16 siswa yang mencapai nilai 

≥65 atau 64% siswa tuntas, sedangkan 16 siswa atau 64% siswa belum 
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tuntas dengan nilai <65, dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah untuk kelas V SDN 2 Negarasaka pada mata pelajaran 

matematika adalah 60. Hal itu menyebabkan perbedaan rentang nilai yang 

sangat signifikan antar siswa di kelas V SDN 2 Negarasaka.  

Guru perlu melakukan upaya-upaya dalam memperdayakan keaktifan dan 

prestasi belajar siswa. Guru harus mampu membuat siswa berpikir positif 

terhadap pelajaran matematika, sehingga siswa akan menyukai pelajaran 

matematika. Upaya yang dilakukan guru agar siswa berpikir positif perlu 

ada strategi pembelajaran yang menarik bagi siswa, memotivasi mereka 

untuk belajar, memberikan rasa aman untuk belajar, dan menyenangkan 

bagi mereka. Sebagaimana argumen Stipek dalam Turmudi (2009: 87) 

pembaharuan pembelajaran matematika meningkatkan motivasi yang 

tinggi dipandang sebagai hasil yang diharapkan dan menjadi cara untuk 

meningkatkan prestasi. 

Guru diharuskan  mampu menentukan model pembelajaran yang tepat 

dalam membelajarkan matematika. Membelajarkan matematika kepada 

siswa, guru hendaknya lebih memilih berbagai variasi pendekatan, strategi, 

metode, dan model pembelajaran yang sesuai dengan situasi sehingga 

tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai.  

Upaya untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar  siswa kelas V 

SDN 2 Negarasaka, Peneliti selaku guru kelas V SDN 2 Negarasaka 

menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran 
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kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) atau sering 

disebut dengan model pembelajaran Tim Siswa Kelompok Prestasi. 

Pemilihan tipe STAD dilakukan oleh guru, karena tipe ini mudah 

dilaksanakan dan hampir cocok dengan semua materi pelajaran, khususnya 

materi pelajaran matematika. STAD juga merupakan tipe yang paling 

sederhana dibanding dengan tipe-tipe kooperatif yang lain dan merupakan 

model yang paling baik untuk permulaan bagi guru-guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 

dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen 

(Trianto, 2009: 68).  

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terungkap beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas V SDN 2 

Negarasaka, yakni sebagai berikut: 

A. Masalah yang bersumber pada guru 

Kurangnya variatif model pembelajaran matematika yang diterapkan 

guru kelas V SDN 2 Negarasaka. 
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B. Masalah yang bersumber pada siswa 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa kelas V SDN 2 Negarasaka 

pada mata pelajaran matematika. 

2. Rendahnya prestasi belajar siswa kelas V SDN 2 Negarasaka pada 

mata pelajaran matematika. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD di kelas V SDN 2 Negarasaka?  

2. Bagaimanakah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di 

kelas V SDN 2 Negarasaka? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V 

SDN 2 Negarasaka pada mata pelajaran matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  
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2. Untuk mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa kelas V 

SDN 2 Negarasaka pada mata pelajaran matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

1.5. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan pengembangan akademik khususnya tentang model 

pembelajaran matematika,diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau 

acuan bagi peneliti lain dalam penelitian tentang penggunaan model 

pembelajaran kooperatif  tipe STAD dalam pembelajaran matematika. 

B. Manfaat Praktis 

(1). Manfaat bagi siswa 

Dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas V SDN 

2 Negarasaka  pada mata pelajaran matematika. 

(2). Manfaat bagi guru (Peneliti) 

Meningkatkan kreatifitas guru dalam memilih dan menentukan model 

pembelajaran yang tepat dalam rangka  meningkatkan mutu 

pembelajaran matematika  yang berkualitas di kelas V SDN 2 

Negarasaka. 

(3). Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan masukan sekolah dalam upaya 

memajukan mutu pendidikan di sekolah SDN 2 Negarasaka. 
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(4). Manfaat bagi kepala sekolah 

Diharapkan kepala sekolah lebih memperbanyak lagi menyediakan 

media pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran matematika 

guna untuk memperlancar proses pembelajaran matematika di SDN 2 

Negarasaka. 
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