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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk meningkatan 

kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain : melengkapi perlengkapan 

sekolah termasuk didalamnya alat peraga matematika dan mengirimkan 

tenaga kependidikan untuk mengikuti penataran, workshop dan studi 

lanjut. Namun usaha itu belum menunjukkan perubahan yang signifikan 

bagi  peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi  

belajar siswa yang cenderung masih rendah. Demikian juga untuk  prestasi  

belajar siswa  di sekolah dasar pada mata  pelajaran matematika juga 

cenderung  masih rendah. ( Marpaung , 2002 ). Rendahnya prestasi belajar 

siswa di sekolah dasar pada mata pelajaran matematika dapat dilihat dari 

kurangnya pemahaman siswa pada konsep – konsep matematika.  

Berdasarkan observasi awal di kelas IV SD Negeri I Sawahan 

kecamatan Juwiring  yang peneliti lakukan pada awal bulan  Desember 

2010 diperoleh beberapa permasalahan riil yang terkait dengan keaktifan 

belajar siswa dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Permasalahan riil tersebut adalah  : (1) Dari 38 siswa hanya 9 siswa   atau 

23,68 %  yang  memperhatikan  penjelasan guru , (2) 3 siswa  atau 7,89 % 

siswa yang berani mengemukakan pendapat , (3) 4 siswa atau 10,52 %  

siswa berani  bertanya, dan (4) 12 siswa  atau  31,57 %  siswa mau melatih 
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diri  memecahkan masalah . Demikian juga prestasi  belajar  siswa di kelas 

IV  SD Negeri  I Sawahan kecamatan Juwiring  pada mata pelajaran 

matematika juga belum optimal. Dari 38 siswa kelas IV SD Negeri  I 

Sawahan hanya  12 orang  atau 31,57 % yang  memperoleh nilai di atas 

atau sama dengan  60 ( ≥  60 ). 

             Rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

dan aktivitas siswa pada proses belajar matematika di SDN I Sawahan 

kecamatan Juwiring diduga berasal dari metode pembelajaran matematika 

yang digunakan oleh guru . Guru banyak mendominasi jalannya proses 

belajar matematika di sekolah,  guru aktif dalam menyampaikan dan  

siswa pasif menerima. Dengan kata lain metode pembelajaran matematika 

yang terfokus pada guru, bukan siswa yang  belajar. 

Permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Usaha-

usaha untuk memperbaiki  kulaitas pendidikan matematika harus terus 

dilakukan. Menurut Cholis Sa’diyah ( 2002 ) , salah satu usaha yang dapat 

dilakukan  guru matematika  untuk meningkatkan  kualitas pendidikan 

matematika adalah dengan menggunakan metode pembelajaran 

matematika  yang aktif.  Hal ini berarti pula bahwa seorang guru 

matematika harus mengerti dan memahami metode pembelajaran 

matematika yang dapat meningkatkan kebermaknaan pemahaman  siswa 

terhadap materi matematika. Salah satu metode  pembelajaran yang 

dimaksud adalah metode pembelajaran  kooperatif tipe STAD. Metode  

pembelajaran kooperatif tipe STAD mengelompokkan berbagai tingkat 
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kemampuan yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab 

kelompok untuk pembelajaran individual. 

          Di samping itu, untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 

pada siswa SD juga dapat digunakan  alat peraga matematika.  Keberadaan 

alat peraga matematika sangat diperlukan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dengan menggunakan alat peraga matematika, pembelajaran 

matematika akan lebih menarik perhatian siswa , sehingga  diharapkan 

dapat meningkatkan  keaktifan belajar matematika  dan prestasi  belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika.  

           Berdasarkan pada  uraian tersebut di atas, sudah selayaknya jika 

dilakukan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan 

keaktifan  dan  prestasi belajar siswa dalam pelajaran matematika. .Dengan 

harapan hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi pada 

peningkatan kualitas pendidikan matematika di Indonesia. 

Demikian juga peneliti mencoba memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kualitas pendidikan matematika khususnya dalam peningkatan keaktifan 

dan prestasi belajar siswa melalui penelitian yang berjudul “PENERAPAN 

METODE KOOPERATIF TIPE STAD DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA  DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA 

UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR 

SISWA “. 
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B. Perumusan Masalah  

      Dari latar belakang masalah di atas , maka permasalahan yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah penerapan metode kooperatif tipe STAD menggunakan alat 

peraga matematika dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar 

matematika ? 

2. Apakah penerapan metode kooperatif tipe STAD menggunakan alat 

peraga matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika ? 

C. Tujuan  Penelitian  

Penelitian ini bertujuan  mengkaji dan mendiskripsikan : 

1. Penerapan metode kooperatif tipe STAD yang menggunakan alat 

peraga matematika untuk meningkatkan keaktifan siswa  dalam 

belajar matematika yang ditinjau dari indikator mendengarkan 

penjelasan guru, keberanian siswa mengemukakan pendapat, 

keberanian siswa dalam  bertanya, dan mau melatih diri memecahkan 

masalah.  

Target  pencapaian indikator keaktifan belajar siswa adalah: 

Indikator Target Pencapaian 

Mendengarkan penjelasan guru, 70% 

Keberanian siswa mengemukakan pendapat 50% 

Keberanian siswa dalam bertanya 50% 

Mau melatih diri memecahkan masalah 75% 
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2. Penerapan metode kooperatif tipe STAD yang menggunakan alat 

peraga matematika untuk meningkatkan prestasi belajar  siswa  pada 

mata pelajaran  matematika. Target pencapaian indikator prestasi 

belajar siswa yang ditinjau dari prosentase siswa yang memperoleh 

nilai tes matematika diatas KKM ( ≥ 60 ) adalah 75%. 

D. Manfaat Penelitian 

      Manfaat  teoritis dan praktis  penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap 

pembelajaran matematika terutama dalam meningkatkan keaktifan  dan 

prestasi belajar  siswa SD pada mata pelajaran matematika melalui 

penerapan metode kooperatif tipe STAD menggunakan alat peraga 

matematika.  

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini   dapat bermanfaat  memberi  masukan 

bagi guru matematika  SD dalam  menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan alat peraga matematika. 

 


