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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan PP 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa:  ”Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. Selanjutnya dalam 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dijelaskan bahwa 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik.  

 

Salah satu indikator penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik 

adalah yang didalamnya memberi gambaran kegiatan pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian. 
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Dalam rangka mewujudkan suatu perencanaan perbaikan pembelajaran (RPP) 

yang memiliki kualifikasi yang baik. Guru perlu menguasai dan dapat 

menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Salah satunya adalah 

penguasaan model pembelajaran yang akan mempengaruhi keberhasilan 

peserta didik dalam pembelajaran. 

 

Di balik perubahan-perubahan besar dan mendasar yang dihembuskan oleh 

KTSP, tantangan yang dihadapi oleh guru tidaklah semakin ringan, 

melainkan semakin berat. Penerapan Standar Isi dan Standar Kompetensi 

sebagai acuan dasar dalam penyusunan KTSP membawa konsekuensi yang 

tidak ringan dalam implementasinya di lapangan. Itu berarti KTSP menuntut 

adanya profesionalisme yang tinggi dari guru. Dalam kaitannya dengan 

konsep pembelajaran Matematika, KTSP menghendaki dilakukannya 

perubahan mendasar dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Fathurrohman 

(2010:14) menyatakan “dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan siswa 

terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. 

Dalam interaksi itu siswa yang lebih aktif, bukan guru.” Itu berarti bahwa 

kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa, dan bukan pada guru. 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. Berbagai usaha pembaharuan kurikulum, perbaikan sistem 

pengajaran, peningkatan kualitas kemampuan guru, dan lain sebagainya, 

merupakan upaya ke arah peningkatan mutu pembelajaran. Banyak hal yang 
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dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya adalah 

bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang baik, mengetahui 

kebiasaan dan kesenangan belajar siswa agar siswa bersemangat dan 

berkembang sepenuhnya selama proses belajar berlangsung.  

 

Matematika  sebagai  sarana berpikir dalam kegiatan berbagai disiplin 

keilmuan yang juga berperan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendapat banyak sorotan dari 

masyarakat tentang rendahnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

matematika tersebut. Usaha perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di 

Indonesia  telah lama dilakukan, termasuk kualitas pendidikan di sekolah 

dasar khususnya pada mata pelajaran matematika. Namun usaha tersebut 

belum menunjukkan hasil yang memuaskan.  

 

Kenyataan di lapangan yakni pembelajaran yang dilakukan guru pada 

pelajaran matematika nampak belum maksimal. Belum terciptanya 

pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa,  siswa dan siswa, serta 

siswa dengan lingkungannya, sehingga hal-hal yang kurang jelas dipahami 

siswa berlalu begitu saja. Untuk itu seharusnya guru mampu memilih metode 

yang tepat yakni metode yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika di sekolah dasar. 

 

Permasalahan yang umum terjadi di sekolah dasar (SD) adalah rendahnya 

hasil belajar matematika siswa, khususnya pada pokok bahasan luas bangun 

datar. Berdasarkan hasil pengamatan, faktor kesulitan belajar matematika 
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pada materi luas bangun datar yang dialami oleh siswa kelas VI B SD Tunas 

Harapan Bandar Lampung disebabkan oleh : 

a) Kurangnya minat siswa pada mata pelajaran matematika khususnya pada 

materi luas bangun datar. 

b) Suasana monoton di dalam kelas membuat siswa kurang bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

c) Beberapa siswa khususnya dalam belajar matematika masih malu/ enggan 

untuk bertanya kepada guru tentang hal-hal yang kurang jelas, sehingga 

hal-hal yang kurang jelas dipahami siswa hanya berlalu begitu saja, yang 

pada akhirnya membuat siswa memiliki kemampuan yang rendah pada 

mata pelajaran ini. 

Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya nilai rata-rata matematika siswa 

kelas VI setelah ulangan semester I tahun pelajaran 2013/2014 yaitu 67% 

siswa mendapat nilai di bawah nilai KKM sedangkan siswa yang tuntas 

hanya 33 %. Hal ini terlihat dari tabel data nilai siswa di bawah ini. 

      Tabel 1.1 Data aktivitas siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran 

                      matematika SD Tunas Harapan Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No Nilai 
Jumlah 

Siswa 
Persentase Ket 

1. 0-64 14 67% Belum Tuntas 

2. 65-100 7 33% Tuntas 

Jumlah 21 100%  

       Sumber: SD Tunas Harapan, 2013 

Untuk meningkatkan pemahaman akademik siswa dibutuhkan suatu strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 

VI B SD Tunas Harapan Bandar Lampung. Salah satu tindakan yang 
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dianggap dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa khususnya pada 

materi  luas bangun datar adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperative tipe STAD.  

 

Menurut Slavin (Ibrahim, 2005:27) dalam pembelajaran kooperatif siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit 

apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan 

teman-temannya. Dengan pembelajaran kooperatif, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri, tampil 

lebih berani untuk berbicara, mendengar dan menghargai  pendapat 

temannya, dan bersama-sama membahas permasalahan atau tugas yang 

diberikan guru. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran 

yang menempatkan siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil 

(beranggotakan 4-5 orang) dengan tingkat kemampuan yang berbeda serta 

menekankan kerjasama dan tanggung jawab kelompok dalam mencapai 

tujuan bersama. 

 

Dalam pembelajaran kooperatif banyak metode pembelajaran yang dapat 

digunakan salah satunya adalah tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD). Pembelajaran kooperatif tipe STAD telah digunakan dalam berbagai 

mata pelajaran diantaranya matematika. Dalam  pembelajaran  kooperatif   

tipe   STAD,   materi   pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk 

pembelajaran secara berkelompok. Dengan menggunakan lembaran kegiatan 

atau perangkat pembelajaran lain, siswa bekerja sama (berdiskusi) untuk 

menuntaskan materi. Mereka saling membantu satu sama lain untuk 
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memahami bahan pelajaran, sehingga dipastikan semua anggota telah 

mempelajari materi tersebut secara tuntas.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan pendekatan kooperatif tipe STAD diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi luas bangun datar. 

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan 

judul: ” Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika pada Materi 

Luas Bangun Datar dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD Terhadap Siswa Kelas VI B SD Tunas Harapan  Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a) Kurangnya minat siswa pada mata pelajaran matematika khususnya pada 

materi luas bangun datar. 

b) Suasana monoton didalam kelas membuat siswa kurang bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

c) Beberapa siswa khususnya dalam belajar matematika masih malu / enggan 

untuk bertanya kepada guru tentang hal-hal yang kurang jelas, sehingga 

hal-hal yang kurang jelas dipahami siswa hanya berlalu begitu saja, yang 

pada akhirnya membuat siswa memiliki kemampuan rendah pada mata 

pelajaran ini. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah : 

1) Bagaimanakah penggunaan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI B SD Tunas 

Harapan Bandar Lampung pada mata pelajaran matematika khususnya 

pada materi luas bangun datar? 

2) Bagaimanakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI 

B SD Tunas Harapan Bandar Lampung pada mata pelajaran matematika 

khususnya pada materi luas bangun datar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas 

ini adalah : 

1) Meningkatkan aktivitas belajar matematika pada materi luas bangun 

datar melalui model pembelajaran Kooperative Tipe STAD terhadap 

siswa kelas VI B SD Tunas Harapan Bandar Lampung tahun pelajaran 

2013/2014. 

2) Meningkatkan hasil belajar matematika pada materi luas bangun datar 

melalui model pembelajaran Kooperative Tipe STAD terhadap siswa 

kelas VI B SD Tunas Harapan Bandar Lampung tahun pelajaran 

2013/2014. 



 
8 

 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a) Dapat memberikan motivasi belajar dan meningkatkan hasil belajar 

matematika  kepada siswa kelas VI B SD Tunas Harapan Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 

b) Meningkatkan proses belajar matematika dengan  tidak hanya 

banyak mencatat materi yang disampaikan guru tetapi lebih ke 

pemahaman konsep-konsep. 

c) Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih memudahkan 

siswa dalam memahami materi. 

2. Bagi guru 

a) Sebagai informasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di kelas, 

menambah  pengetahuan guru serta mengembangkan kemampuan 

guru dalam mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang 

profesional. 

b) Berkreasi untuk memperbaiki citra proses pengajaran dan hasil 

belajar matematika. 

3. Bagi SD Tunas Harapan Bandar Lampung  

a) Memberikan  landasan kebijakan yang akan diambil sebagai upaya 

untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 
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b) Meningkatkan Standar Ketuntasan Minimal pada mata pelajaran  

matematika kelas VI. 

c) Sebagai bahan masukan bahwa dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang tidak membosankan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

4. Bagi Peneliti 

a) Agar lebih memahami dan mengerti langkah-langkah metode belajar 

dalam menyampaikan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan realistik, menggunakan alat peraga dan 

media agar siswa mengerti dan paham tentang materi yang diajarkan. 

b) Sebagai bahan masukan bahwa dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang tidak membosankan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


