
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi pem-

bangunan suatu bangsa. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang 

melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik dapat 

diwujudkan dengan adanya interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran di 

dalam kelas. Dalam hal ini, guru dengan sadar merencanakan kegiatan 

pengajarannya secara sistematis dan berpedoman pada seperangkat aturan dan 

rencana pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. 

 

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab II 

pasal 3 yang mengamanatkan : 

 “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.”  
 

Berdasarkan pengamatan riil di lapangan, proses pembelajaran di sekolah dewasa 

ini masih kurang meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam belajar 

karena masih banyak tenaga pendidik yang menggunakan metode konvensional 

secara monoton dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga suasana belajar 

terkesan kaku dan didominasi oleh guru. 
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Pendidik perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mana 

para peserta didik dapat aktif membangun pengetahuannya sendiri. Hal  ini sesuai 

dengan pandangan kontruktivisme yaitu keberhasilan belajar tidak hanya 

tergantung pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan 

awal siswa. Belajar melibatkan pembentukan “makna” oleh siswa dari apa yang 

mereka lakukan, lihat, dan dengar. 

 

Mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar  masih jauh dari yang kita harapkan. 

Para peserta didik masih menggantungkan sepenuhnya hasil belajarnya pada 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Mereka kurang kreatif dan terkesan 

tidak mau mempelajari hal-hal lain di luar hal yang diajarkan oleh guru. Di dalam 

kelas masih banyak terjadi komunikasi satu arah. Guru yang aktif mengajar dan 

siswa hanya mendengarkan apa yang diajarkan guru baru kemudian melakukan 

apa-apa sesuai perintah guru. Hal inilah yang sering menyebabkan prestasi belajar 

siswa kurang memuaskan. Selain itu, jumlah siswa dalam satu kelas yang terlalu 

banyak menjadikan beberapa orang siswa memiliki konsentrasi belajar yang 

rendah sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tersebut. 

  

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, dan menjadikan siswa atau peserta 

didiknya memahami bahan pelajaran yang ia berikan sehingga dapat mencapai 

prestasi yang terbaik. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka 

guru harus mampu menguasai berbagai kemampuan dalam mengajar. Di samping 

itu guru juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara 

profesional. Seorang guru yang profesional akan memiliki kepekaan dan mampu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran. 
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Keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Guru dituntut untuk memahami komponen-komponen 

dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mengajar tidak 

hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan akan tetapi sejumlah perilaku yang 

akan menjadi kepemilikan siswa. 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memfokuskan pada perolehan 

kompetensi tertentu oleh peserta didik. Karenanya kegiatan pembelajaran 

diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai materi pelajaran sekurang-

kurangnya sampai pada  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan 

oleh sekolah. Dalam hal ini Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata 

pelajaran matematika adalah 65. Dari hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

khususnya bidang studi matematika menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

tentang materi pembagian pada siswa kelas 3 SD Xaverius 3 Bandarlampung  

belum memuaskan. 

Hasilnya dapat dilihat dari diagram di bawah ini: 

 

Gambar 1.1 Diagram Hasil Ulangan Formatif Matematika (Sumber: Tes Formatif) 

urang mencukupinya hasil belajar siswa di atas diduga disebabkan oleh faktor 

kinerja guru yang kurang profesional dan motivasi belajar siswa yang rendah serta 

Diagram Hasil Belajar Matematika Sebelum dilakukan PTK 
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penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. Dalam pengamatan terlihat 

bahwa siswa  kurang konsentrasi  saat menyimak penjelasan guru pada saat 

menjelaskan materi pelajaran dan kurang bersemangat  saat mengikuti proses 

pembelajaran. Sebagian siswa bahkan asyik dengan kegiatannya sendiri, ada yang 

mengobrol dengan teman sebangkunya, ada yang asyik bermain, dan ada juga 

yang mendengarkan penjelasan guru sambil mencatat. Sebagian siswa belum 

menguasai perkalian dasar, sehingga sulit untuk memahami materi pembagian.  

Sehubungan dengan  perbaikan-perbaikan dalam tindakan kelas sebagai suatu 

upaya meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya dalam pelajaran 

matematika. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang penggunaan model pembelajaran  cooperatif  learning tipe 

Student Teams  Achievement Devision (STAD) dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas 3 SD Xaverius 3 Bandarlampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. “Apakah model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran matematika pada siswa kelas III SD 

Xaverius 3 Bandarlampung?” 
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2. “Apakah model pembelajaran cooperative learning  tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas III SD Xaverius 3 

Bandarlampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. meningkatkan aktivitas siswa kelas III (Tiga) SD Xaverius 3 Bandarlampung           

    terutama dalam pembelajaran matematika dengan mempergunakan model  

    pembelajaran cooperative learning tipe STAD. 

2. meningkatkan hasil belajar siswa kelas III (Tiga) SD Xaverius 3 Bandar- 

    lampung terutama dalam pembelajaran matematika dengan mempergunakan  

    model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Siswa, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar, menimbulkan minat, 

menciptakan suasana yang aktif dan kreatif, meningkatkan rasa tanggung 

jawab dalam belajar dan meningkatkan sikap sosial, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif. 

2. Guru, yaitu dapat memperbaiki dan mengembangkan kemampuan 

merencanakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 



6 

 

3. Sekolah, yaitu dapat memperoleh sumbangan pemikiran yang bermanfaat 

dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran di SD Xaverius 3 

Bandarlampung. 

       4. Bagi peneliti, dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk  

           mengembangkan kompetensi diri dalam memecahkan suatu permasalahan  

           serta sebagai referensi dan refleksi diri dalam meningkatkan kualitas  

           pelayanan di bidang pendidikan di samping sebagai pelaksanaan tugas  

           akhir studi dalam persyaratan penyelesian menempuh pendidikan Strata 1  

           (S1) PGSD. 

 

 

 

 

 

 

 


