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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

   Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas  dari kegiatan  

berhitung atau matematika. Matematika menjadi salah satu dari tiga kemampuan 

dasar yang menjadi tujuan utama Pendidikan di Sekolah Dasar yaitu membaca, 

menulis dan berhitung. Oleh karena  pentingnya matematika  ini Pemerintah 

menyusun berbagai kebijakan dan program terkait pendidikan matematika. 

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 

tujuan  pembelajaran matematika di SD adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara 

konsep dan mengaplikasikan konsep logaritma, secara luas, akurat, efisien dan 

tepat dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

menjelaskan keadaan atau masalah, (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan 
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minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. (DEPDIKNAS, 2006:417) 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan tersebut Pemerintah 

menetapkan matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam 

Ujian Nasional (UN). Pemerintah juga sudah menetapkan standar kompetensi 

lulusan untuk tiap jenjang pendidikan. Akan tetapi apabila kita bandingkan 

dengan Negara-negara Asean, kita masih jauh ketinggalan. Hasil UN juga masih 

kurang memuaskan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satunya 

adalah factor sikap siswa terhadap mata pelajaran. Bagi sebagian besar siswa, 

matematika dianggap sebagai  pelajaran yang sulit. Anggapan seperti ini 

mempengaruhi minat dan motivasi siswa mengikuti pelajaran matematika yang 

pada akhirnya mereka takut mengikuti pelajaran matematika.  Aktifitas siswa 

ketika pembelajaran rendah. Anak cenderung tidak memperhatikan penjelasan 

guru. Kalaupun memperhatikan hanya sebentar saja ketika diingatkan oleh guru. 

Ketika guru menanyakan apakah sudah jelas penjelasan guru, anak juga enggan 

memberikan jawaban. Anak lebih suka bermain-main sendiri atau berbicara 

dengan teman semeja. Apalagi ketika diberi tugas untuk latihan atau agar 

dikerjakan di dalam kelas, anak malas untuk mengerjakan. Hanya sebagian kecil 

saja yang aktif mau memperhatikan penjelasan atau mengerjakan tugas dari 

guru.Motivasi yang rendah berimplikasi pada aktifitas siswa juga rendah, apalagi 

sudah sampai pada rasa  takut tentu akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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Permasalahan tersebut terjadi di SD Muhammadiyah Gantiwarno. Ada 

kasus siswa tidak masuk sekolah  pada hari Senin sampai 4 kali. Setelah diamati, 

ternyata pada hari Senin ada pelajaran Matematika. Siswa tersebut takut 

mengikuti pelajaran matematika. Ada kasus lain lagi meski hampir sama. Ada 

siswa yang setiap menghadapi matematika perutnya mules. Dari hasil diskusi 

guru disimpulkan persepsi negative terhadap matematika atau lainnya 

mempengaruhi minat dan motivasi belajar menjadi rendah. Minat dan motivasi  

yang rendah menjadikan aktifitas siswa pada saat pembelajaran menjadi rendah.  

 Aktifitas siswa yang rendah dapat disebabkan oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi aktifitas dan 

hasil belajar adalah faktor guru. Guru yang profesional akan mampu 

membangkitkan motivasi,aktifitas, dan meningkatkan prestasi belajar anak. Guru 

yang profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional. Kompetensi pedagogik memiliki komponen antara lain menguasai 

peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, 

pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik dan yang 

terakhir adalah komponen penilaian dan evaluasi.  

Dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut  menguasai karakeristik 

peserta didik agar  mampu memberi motivasi dan membantu memyelesaikan 

masalah yang dihadapi peserta didik. Guru juga dituntut menguasai teori belajar 
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dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam hal ini guru harus 

menguasai metode-metode pembelajaran aktif yang akan meningkatkan motivasi 

dan dapat menghidupkan suasana belajar yang menyenangkan sehingga prestasi 

belajar peserta didik bisa meningkat. Hal ini sesuai dengan “ruh” KTSP yang 

diberlakukan sejak tahun 2006 bahwa kegiatan belajar mengajar harus dilakukan 

dengan pembelajaran aktif. 

        Dalam kenyataan di lapangan, kompetensi guru masih rendah. Guru masih 

menggunakan cara lama yang banyak ceramah, menjelaskan secara lisan dan 

murid harus mendengarkan saja. Pembelajaran  masih berpusat pada guru. 

Penguasaan metode pembelajaran masih rendah. Khusus dalam pembelajaran 

matematika masih cenderung ke matematika murni, cepat dan abstrak, tidak 

memperhatikan kejiwaan dan kemampuan anak. Anak memperoleh pengalaman 

pembelajaran secara tidak langsung.  

          Untuk itu guru harus mau mempelajari dan mempraktekkan model-model 

pembelajaran dalam kelas. Salah satu model pembelajaran adalah model 

cooperative learning. Dalam model ini ada berbagai model dan salah satu model 

pembelajaran kooperatif adalah model STAD (Student Team Achievment 

Divisions).model inilah yang akan penulis gunakan guna meningkatkan 

kemampuan guru dan sekaligus menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan diharapkan  bias meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peneliti menggunakan model pembelajaran STAD karena menurut Slavin 

(dalam Nur, 2006:26) "menimbulkan motivasi siswa karena adanya tuntutan 
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untuk menyelesaikan tugas". Salah satu kebutuhan yang menyebabkan seseorang 

mempunyai motivasi mengaktualisasikan dirinya adalah kebutuhan untuk 

diterima dalam suatu masyarakat atau kelompok. Demikian juga dengan siswa, 

mereka akan berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya, misalnya melakukan 

kerja keras yang hasilnya dapat memberikan sumbangan bagi kelompoknya. 

Dengan demikian motivasi yang kuat akan membuat aktifitas siswa juga 

meningkat. 

Dari paparan di atas, peneliti beranggapan penelitan ini penting dalam 

rangka peningkatan kemampuan guru menguasai model-model pembelajaran dan 

mencoba menerapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah 

sehingga mampu meningkatkan aktifitas belajar siswa yang akan berimplikasi 

meningkatnya hasil belajar siswa. 

Untuk itu peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan model 

pembelajaran STAD dalam mengajar matematika pada siswa SD Muhammadiyah 

Gantiwarno Klaten kelas IV semester I tahun pelajaran 2012/2013. 

 

2. Pembatasan Masalah 

      Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah rendahnya  hasil 

belajar matematika karena guru belum menerapkan model pembelajaran 

kooperatif. 

 

. 
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3. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan pemilihan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:“Apakah model pembelajaran Cooperative learning tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi perkalian pada siswa kelas 

IVA semester I SD Muhammadiyah Gantiwarno  Klaten  Tahun  Pelajaran 

2012/2013 ?” 

   

4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas IVA SD Muhammadiyah Gantiwarno Klaten dalam materi perkalian 

semester I tahun pelajaran 2012/2013. 

 

5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas baik 

secara teoritis maupun praktis : 

a. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian   dijadikan sebagai pijakan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan model pembelajaran 

STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika dengan materi yang berbeda atau untuk diterapkan pada mata 

pelajaran yang lain. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi guru 

Penelitian ini dapat memberikan pilihan bagi guru untuk memilih 

model pembela jaran yang tepat dan dapat memberikan informasi bahwa 

menggunakan model pembelajaran bisa mempermudah guru memberikan 

pembelajaran kepada peserta didik baik individu maupun kelompok.  

2) Manfaat bagi peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman langsung memilih model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan pada 

siswa.  

 


