
 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan 

pendidikan. Pendidikan merupakan pengembangan potensi dalam 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pelajaran, dan latihan 

bagi peranannya dimasa yang akan datang.  Tujuan dari penyelenggaraan 

sistem pendidikan nasional akan berpengaruh pada mutu siswa untuk mampu 

menghadapi tantangan dimasa depan dalam menghadapi globalisasi 

pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.  Oleh 

karena itu, proses pembelajaran yang baik akan dapat menciptakan 

pembelajaran yang berkualitas. 

Dalam dunia pendidikan sekarang ini berkembang satu paradigma baru 

bahwa belajar tidak harus dari guru.  

Hal ini diperkuat oleh pendapat Lie (2002: 5) menyatakan bahwa guru perlu 

menyusun dan melaksanakan pembelajaan berdasarkan beberapa pokok 

pemikiran sebagai berikut : 

1. Pengetahuan ditemukan, dibentuk, dikembangkan oleh siswa, 

2. Siswa mengembangkan pengetahuan secara aktif, 

3. Pengajar perlu berusaha mengembangkan kompetensi dan kemampuan, 
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4. Pendidikan adalah interaksi pribadi diantara para siswa dan interaksi        

antara guru dan siswa.  

Kutipan di atas mengisyaratkan bahwa belajar merupakan proses aktif 

membangun struktur pengetahuan, sikap, keterampilan baru interaksi antara- 

siswa dengan sumber belajar, dimana aktifitas belajar dapat bersifat fisik 

maupun mental. 

Didalam belajar diperlukan aktifitas, sebab pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat, oleh sebab itulah tidak akan ada belajar apabila tanpa adanya 

aktifitas. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna apabila aktifitas yang 

dilaksanakan saat pembelajaran menarik bagi siswa, oleh sebab itu 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menarik (PAIKEM)  

sangat diperlukan agar tujuan pembelajaran yang dirumuskan tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang penulis alami di 

lapangan, bahwa aktivitas belajar siswa masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari 

hasil belajar siswa pada pre-tes yang dilakukan peneliti pada mata pelajaran 

matematika belum memenuhi kretaria ketuntasan minimum. Nilai rata-rata 

kelas yang diperoleh yaitu 5.4, dari 29 siswa yang mengikuti ujian hanya 10 

siswa (33%) yang mampu mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. 

Sisanya 19 siswa (67%) belum mampu mencapai KKM yang ditetapkan 

sekolah. 

Faktor penyebab rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran khususnya pembelajaran matematika di kelas V SDN 4 Talang, 

ternyata disebabkan oleh motivasi siswa dalam belajar kurang terbangun.- 
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Hal ini karena kebiasaan guru yang mengelola kelas masih dengan model 

konvensional. Kebiasaan guru mengajar dengan metode ceramah sehingga 

terlalu teoritis, pola-pola yang monoton dan pemberian tugas tanpa 

pengawasan yang intensif tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk- 

berekspresi. Hal tersebut mengakibatkan siswa mengalami kejenuhan 

sehingga kurang termotivasi, hal ini berdampak pada daya serap dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran- matematika sehingga setiap kali diadakan 

uji kompetensi hasil belajar yang didapat tidak seperti apa yang diharapkan. 

Untuk itu diperlukan inovasi pembelajaran  semacam  strategi atau cara  

belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. Strategi belajar yang 

mendorong siswa untuk aktif dan kooperatif dalam kebersamaan sehingga 

mereka memiliki kesempatan untuk berekspresi, saling membantu dan saling 

mengisi kekurangan masing-masing. Melalui proses belajar yang mengalami 

sendiri, menemukan sendiri, dan saling mengisi dalam kelompok seperti 

bermain, maka siswa akan merasa senang, sehingga tumbuhlah minat dan 

motivasi serta kreativitas untuk belajar, khususnya pembelajaran matematika. 

Dari observasi yang penulis alami di atas, upaya yang diperkirakan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Menurut Rahayu, (2003: 13), bahwa “STAD adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan sebuah model yang bagus 

untuk memulai bagi seorang guru yang baru untuk mendekatkan pendekatan 

kooperatif”. Jadi, inti dari tipe STAD ini adalah bahwa guru menyampaikan 

materi, kemudian siswa bergabung dalam kelompoknya yang terdiri atas 4- 
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sampai 5 orang untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Peran guru disini adalah sebagai fasilitator, motivator dan memonitor agar 

siswa aktif, kreatif selama proses belajar mengajar berlangsung dan siswa- 

diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas secara bersama dalam 

kelompok. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengadakan 

penelitian yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran kooferatif 

tipe STAD- sebagai pendekatan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dengan topik penelitian “Upaya Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Matematika- dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD (Student Teams Achievement Division)”. 

I.2. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran guru cenderung menggunakan model pembelajaran 

konvensional 

2. Aktivitas belajar siswa masih rendah 

3. Hasil belajar siswa masih rendah 

4. Siswa jarang diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas secara bersama 

dalam kelompok. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut di atas, dapat 

dirumuskan bahwa hasil belajar matematika belum mencapai KKM. Adapun 

permasalahnya adalah : ”Bagaimanakah aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika di kelas V SDN 4 Talang Kecamatan Teluk 

Betung Selatan Bandar Lampung dapat ditingkatkan dengan menggunakan 

model pembelajaran STAD tTahun Pelajaran 2012/2013?”. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan  model 

pembelajaran STAD di kelas V SDN 4 Talang Kecamatan Teluk Betung 

Selatan Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

a. Memperoleh kemudahan dalam belajar matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. Memperoleh peningkatan dalam prestasi belajar matematika. 

2. Guru 

a. Memperoleh kemampuan dalam menerapkan strategi pembelajaran 

yang bervariasi untuk meningkatkan hasil belajar matematika. 

b. Memperoleh keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

berbagai metode. 
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c. Memperoleh  pengalaman dalam penelitian. 

3. Sekolah 

a. Memiliki guru yang terampil dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat. 

b. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam pengembangan 

pendidikan. 

4. Peneliti 

a. Memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

b. Memperoleh pengalaman baru tentang bagaimana menggunakan 

model-model pembelajaran. 


