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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pencapaian hasil belajar murid SD untuk bidang studi matematika, 

cukup mengkhawatirkan. Hasil tes diagnostik yang dilakukan oleh Suryanto  

dan Somerset di beberapa provinsi di Indonesia menginformasikan bahwa 

hasil tes pada mata pelajaran matematika sangat rendah.  Hasil dari TIMSS-

Third International Mathematics and. Science Study menunjukkan Indonesia 

pada mata pelajaran matematika berada di peringkat 34 dari 38 negara. 

Beberapa ahli matematika seperti Ruseffendi (1984:15), mensinyalir 

kelemahan matematika pada murid Indonesia, karena pelajaran matematika di 

sekolah ditakuti bahkan dibenci murid. Menurut Sriyanto (2004) sikap negatif 

seperti ini muncul karena adanya persepsi bahwa pelajaran matematika yang 

sulit. 

Banyak faktor yang menyebabkan matematika dianggap pelajaran sulit, 

diantaranya adalah karakterisitik materi matematika yang bersifat abstrak, 

logis, sistematis, dan penuh dengan lambang-lambang dan rumus yang 

membingungkan. Selain itu pengalaman belajar matematika bersama guru 

yang tidak menyenangkan atau guru yang membingungkan, turut membentuk 

sikap negatif murid terhadap pelajaran matematika. 

Nilai matematika yang selalu rendah, dan karakteristik pelajaran 

matematika yang memusingkan murid, menjadikan tantangan bagi setiap guru 

matematika. Tantangannya adalah "Bagaimana menyajikan pembelajaran 
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matematika yang memudahkan murid, menyenangkan, dan efektif bagi 

peningkatan hasil belajar matematika?" atau yang lebih lengkap lagi adalah 

"Bagaimana menyajikan pembelajaran matematika yang simple, fun, and 

effectible sekaligus juga dapat mengembangkan skill dan afektif para murid?" 

Hasil refleksi awal sebagai guru kelas dengan guru – guru sekolah 

dasar hasil matematika rendah, hasil dari 29 murid yang mendapat nilai di atas 

KKM (Kreteria Ketuntasan Minimal), ada 12 murid yang pada test formatif 

mendapat nilai lebih rendah dari 6,0. Hasil rata – rata kelas untuk formatifnya 

hanya 5,9 dengan KKM sebesar 6,5 berarti pembelajaran materi mengenal 

pecahan sederhana di kelas III belum tuntas. 

Respon murid dalam mengikuti pembelajaran kurang memperhatikan. 

Motivasi dalam mengikuti pembelajaran matematika kurang merespon 

pemahaman materi. Hal tersebut di sebabkan karena : 

1. Pembelajaran guru belum mengaktifkan murid 

2. Alat peraga yang kurang dimanfaatkan 

3. Metode yang kurang sesuai atau monoton 

Guna memperbaiki pembelajaran yang akhirnya akan berdampak pula 

pada hasil belajar inilah guru dituntut tidak hanya membuat perangkat 

pembelajaran, memilih media, bahan belajar saja, tetapi yang lebih penting 

adalah pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Metode memegang peranan 

yang penting mengingat di. dalam metode pembelajaran inilah scenario 

pembelajaran dalam kelas dituangkan secara terinci, tahap-demi tahap. 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila  murid-murid telah menguasai    
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materi    pelajaran    yang    hal    tersebut dipresentasikan dari hasil nilai yang 

diperoleh murid. 

Untuk mencapai itu guru akan menerapkan model pembelajaran strategi 

kooperatif model STAD sehingga judul PTK ini adalah “Penerapan Strategi 

STAD untuk meningkatkan hasil belajar Matematika Kelas III SDN 2 Brajan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas diidentifikasi permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Siswa kurang aktif pada saat pembelajaran berlangsung. 

2. Guru hanya menggunakan   metode   ceramah   pada   saat pembelajaran 

berlangsung. 

3. Pembelajaran hanya berlangsung searah 

4. Proses transfer ilmu kurang sukses 

5. Siswa malu bertanya. 

6. Hasil belajar murid 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah : 

"Apakah penerapan strategi STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika kelas III SDN 2 Brajan?". 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk:  
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1. Tujuan  Umum 

a. Meningkatkan sikap profesionalisme guru. 

b. Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah 

sehingga tercipta  sikap  proaktif di  dalam  melakukan  perbaikan 

pendidikan  dan pembelajaran secara berkelanjutan. 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan hasil belajar matematika dengan penerapan pembelajaran 

STAD di kelas III SDN 2 Brajan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dengan pelaksanaan penelitian ini peneliti memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan pengalaman tentang Penelitian Tindakan Kelas, 

khususnya tentang upaya meningkatkan kemampuan murid dalam 

menguasai materi pelajaran, disamping itu peneliti mampu mendeteksi 

permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran sekaligus mencari 

solusi yang tepat dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di 

dalam kelas. 

2. Bagi Institusi  

a. Sebagai masukan bagi guru SD Negeri 2 Brajan   dalam mengajarkan 

materi pelajaran matematika. 

b. Bagi sekolah Penelitian Tindakan Kelas merupakan asset penting 

dalam rangka meningkatkan kreatifitas guru maupun murid dalam 

pembelajaran mata pelajaran matematika. 
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3. Bagi Pendidikan Pada Umumnya : 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha-usaha yang mengarah pada 

peningkatan proses pembelajaran sehingga prestasi belajar murid dapat 

meningkat. 

b. Sebagai acuan jika  akan melakukan kegiatan yang sejenis 

c. Sebagai motivasi kepada guru-guru di berbagai tempat agar senantiasa 

melakukan tindakan perbaikan pembelajaran pada masing-masing mata 

pelajaran yang belum tuntas di sekolah masing-masing. 

d. Dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, karena 

dengan adanya tindakan penelitian akan dapat pula meningkatkan 

prestasi belajar  di   masing-masing   sekolah   khususnya  dan  di   

Indonesia pada umumnya. 

 

 

 


