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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, dan memiliki peranan 

yang besar dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, 

pemerintah beserta unsur-unsur yang berkompeten di dalamnya harus benar-benar 

memperbaiki perkembangan serta kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam 

upaya pengembangan pendidikan tersebut pemerintah mengeluarkan Kurikulum  

Nasional 2006 yang mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Pengembangan kurikulum ini merupakan salah satu upaya untuk 

memperbaiki sistem pendidikan nasional dalam konteks untuk mewujudkan 

masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan 

zaman yang masih dan akan terus berlangsung. Implikasinya, sejalan dengan 

adanya usaha penyempurnaan kurikulum tersebut, paradigma pembelajaran 

matematika pun perlu diperbaiki supaya lebih bermakna dan sesuai dengan 

tuntutan kurikulum. 

 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan di SDN 2 Gulak Galik Teluk 

Betung Utara Bandar Lampung permasalahan terjadi adalah rendahnya hasil 

belajar matematika siswa. Hasil belajar matematika siswa lebih rendah lagi pada 

pokok bahasan operasi hitung bilangan. Berdasarkan hasil pengamatan, faktor 
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kesulitan belajar matematika pada materi operasi hitung bilangan yang dialami 

oleh siswa kelas IV SDN 2 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 

disebabkan oleh : (a) Kurangnya minat siswa pada mata pelajaran matematika 

ditandai dengan kurang perhatian ketika mengikuti pembelajaran; (b) Motivasi 

siswa ketika belajar matematika masih rendah sehingga siswa malas dan bosan 

untuk belajar; (c) Aktivitas belajar masih rendah, diindikasikan dari minimnya 

menjawab pertanyaan yang diajukan dan minimnya memberikan pendapat ketika 

diberi kesempatan; (d) Siswa sukar memahami operasi hitung bilangan; (e) 

Pemaparan konsep tentang operasi hitung bilangan tidak dijelaskan secara rinci; 

(f) Suasana monoton di dalam kelas membuat siswa kurang bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

Berbagai model pembelajaran atau metode penyampaian digunakan oleh guru 

dengan tujuan agar materi operasi hitung bilangan lebih mudah diterima oleh 

siswa. Namun kendala di atas membuat pembelajaran khususnya materi operasi 

hitung bilangan menjadi materi yang tidak disukai oleh siswa. Sehingga proses 

pembelajaran pada materi operasi hitung bilangan menjadi kurang optimal. Hal ini 

terlihat pada jumlah siswa yang memiliki nilai setara atau melampaui KKM hanya 

16 orang (47%) dari 34 siswa. Berarti 53% siswa kelas IV SDN 2 Gulak Galik 

Teluk Betung Utara hasil belajarnya di bawah KKM yang ditentukan. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1  Data Nilai Formatif Mata Pelajaran Matematika Kelas IV SDN 2   

             Gulak Galik Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

1. 10 0 0 

2. 9 1 23 

3. 8 7 2 

4. 7 8 22 

5. 6 5 13 

6. 5 14 40 

Jumlah 35 Siswa 100 % 

 

  Sumber: SDN 2 Gulak Galik, 2013  

Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran 

yang dianggap dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa 

khususnya pada materi operasi hitung bilangan adalah model pembelajaran 

kooperative tipe STAD. Pembelajaran kooperative tipe STAD adalah suatu model 

pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antara siswa. Siswa dibagi ke 

dalam beberapa kelompok secara heterogen. Model pembelajaran ini dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar karena 

pembelajaran dilakukan secara berkelompok, sehingga hasil belajar yang 

diperoleh dapat mencapai atau melebihi target yang diinginkan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, peneliti mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

a) Kurangnya minat siswa pada mata pelajaran matematika. 

b) Motivasi siswa ketika belajar matematika masih rendah sehingga siswa 

malas dan bosan untuk belajar. 
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c) Aktivitas belajar siswa masih rendah. 

d) Siswa sukar memahami operasi hitung bilangan. 

e) Pemaparan konsep tentang operasi hitung bilangan tidak dijelaskan secara 

rinci. 

f) Suasana monoton di dalam kelas membuat siswa kurang bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah penelitian  ini adalah:  

1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperative tipe STAD pada siswa kelas IV SDN 2 Gulak 

Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014”. 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperative tipe STAD pada siswa kelas IV SDN 2 Gulak 

Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014”. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini 

adalah : 

1) Meningkatkan aktivitas belajar matematika pada materi operasi hitung 

bilangan melalui model pembelajaran kooperative tipe STAD terhadap 
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siswa kelas IV SDN 2 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2013/2014. 

2) Meningkatkan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung 

bilangan melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

siswa kelas IV SDN 2 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2013/2014. 

 

1.5 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 pada materi operasi hitung bilangan kepada siswa kelas 

IV SDN 2 Gulak Galik Teluk Betung Utara 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. 
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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 SDN 2 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 

a) Memberikan  landasan kebijakan yang akan diambil sebagai upaya 

untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

b) Meningkatkan standar ketuntasan minimal pada mata pelajaran  

matematika kelas IV. 

c) Sebagai bahan masukan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tidak membosankan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

4) Bagi Peneliti 

a) Agar lebih memahami dan mengerti langkah-langkah dalam 

menyampaikan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran tipe STAD agar siswa mengerti dan paham 

tentang materi yang diajarkan. 

b) Sebagai bahan masukan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tidak membosankan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1) Permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah masalah 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika. 

2) Penelitian tindakan kelas ini dikenakan pada siswa kelas IV. 

3) Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 2 Gulak Galik Teluk 

Betung Utara Bandar Lampung. 

4) Dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2013/2014. 

5) Penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada kompetensi dasar melakukan 

operasi hitung bilangan. 

 

 

 


