
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.   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 berkompoten 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 

Mata pelajaran Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas 

dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain. Secara singkat dikatakan bahwa 

matematika berkenaan dengan ide-ide/konsep-konsep abstrak yang tersusun secara 

hararkis dan penalarannya deduktif. Menurut pendapat Dienes bahwa setiap konsep atau 

prinsip matematika dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-tama disajikan 

kepada peserta didik dalam bentuk-bentuk konkret, dengan demikian betapa pentingnya 

memanipulasi obyek-obyek/alat dalam permainan yang dilaksanakan dalam 

pembelajaran. (Sukayati dan Suharjana: 2009). 
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Pada anak usia SD yang masih dalam tahap operasional konkret, sehingga masih 

kesulitan untuk menjabarkan obyek-obyek yang bersifat abstrak. Sedangkan ilmu 

matematika selalu berhubungan dengan data. Dalam hal pengolahan data inilah yang 

membuat siswa pada umumnya menjadi takut pada pelajaran Matematika. Hal ini 

dirasakan penulis pada saat melaksanakan observasi pembelajaran di kelas V SDN 

Sumberagung 01 Jaken Pati, terutama materi volume bangun ruang. 

Menurut para ahli, pengajaran atau proses belajar mengajar merupakan proses 

yang harus ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar 

pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi belajar juga akan 

berpengaruh terhadap tujuan atau hasil belajar yang dicapai oleh para siswa. ada dua 

kondisi yang mempengaruhi hasil belajar yang dicapai, yaitu kondisi dari dalam diri 

siswa (internal) dan kondisi dari luar diri siswa (eksternal), (Ruhimat & Hermawan: 

2004). 

Menurut pandangan teori  belajar kognitif, yang mengartikan bahwa belajar 

merupakan proses interaksi seseorang untuk memperoleh pemahaman baru atau struktur 

kognitif dan mengubah hal-hal yang lama. Agar belajar menjadi efektif guru harus 

memperhatikan dirinya sendiri  dan orang lain, (Andriyani: 2008). Mengacu uraian teori 

di atas, tugas guru dalam mengantarkan siswa agar memperoleh pengalaman baru untuk 

mengubah hal-hal yang lama dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal siswa 

menjadi suatu keharusan. Seorang guru harus membimbing siswa dalam memperoleh 

pembelajaran yang berlangsung secara efektif. 

Salah satu cara untuk membangkitkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

adalah dengan mengamati cara/model pembelajaran yang selama ini tidak diminati lagi 

oleh siswa, seperti pembelajaran yang dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab, 

model pembelajaran ini membuat siswa jenuh dan tidak kreatif. Suasana belajar 



mengajar yang diharapkan adalah menjadikan siswa sebagai subjek yang berupaya 

menggali sendiri, memecahkan sendiri masalah-masalah dari suatu konsep yang 

dipelajari, sedangkan guru lebih banyak bertindak sebagai motivator dan fasilitator. 

Situasi belajar yang diharapkan disini adalah siswa yang lebih banyak berperan/kreatif. 

(Rioseptiadi: 2008). 

Sebagai langkah konkrit  dari pendapat di atas, sudah saatnya kita sebagai 

pendidik harus mengubah paradigma pembelajaran yang tadinya konvensional menjadi 

pembelajaran yang inovatif. Kita harus mampu mengasah kemampuan intelegensi siswa. 

Pada dasarnya setiap anak memiliki delapan intelegensi (bahasa/linguistik, logis-

matematis, visual-spasial, kinestetik, intra personal, inter personal, musikal dan 

naturalis), tetapi sering tidak semuanya terasah atau terakomodir oleh orang tua, pendidik 

di sekolah, atau sistem pendidikan (kurikulum) nasional, sehingga kurang berkembang. 

Pada hal jika kedelapan intelegensi tersebut dikembangkan pada anak sejak usia dini, 

maka hal tersebut berarti kita memberi kesempatan pada anak tersebut untuk lebih 

mencapai puncak sukses dikemudians hari. Jika kita melihat ada anak didik/siswa tidak 

tertarik pada satu bidang tertentu, dimungkinkan anak tersebut mempunyai lebih dari 

satu intelegensi primer. Tetapi dapat juga berarti sebaliknya, yaitu anak tersebut belum 

matang untuk mengembangkan satu minat yang paling kuat. Ornstein dan Gardner 

(dalam Delfi, 2008: 5.4), berpendapat bahwa seluruh potensi otak tersebut harus 

diberdayakan untuk mencapai kompetensi tersebut, baik untuk kegiatan pembelajaran di 

sekolah ataupun di rumah.  

Pendapat-pendapat dari para ahli tersebut dirasa belum dapat dipenuhi oleh 

penulis selama menyajikan pembelajaran di SD Negeri Sumberagung 01, terutama pada 

mata pelajaran Matematika, karena proses pembelajaran Matematika di kelas V, guru 

masih cenderung menggunakan metode ceramah. Akibatnya aktivitas belajar siswa 



rendah, dan dampak berikutnya antara lain hasil belajarpun rendah. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah KKM (70) yaitu sebanyak  65 % 

dari jumlah siswa kelas V yaitu 16 siswa. Untuk memenuhi hal tersebut, penulis ingin 

berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut agar pembelajaran yang dialami siswa 

menjadi pembelajaran yang bermakna sehingga kelak dapat mereka gunakan 

dikehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam mengantarkan siswa agar memperoleh 

pengalaman baru untuk mengubah hal-hal lama dengan memperhatikan kondisi internal 

dan eksternal siswa menjadi suatu keharusan.  

 

B. Pembatasan Masalah  

  Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan diteliti yaitu peningkatan aktivitas belajar matematika melalui strategi STAD 

pada siswa kelas V SD Negeri Sumberagung 01 Jaken Pati  tahun pelajaran 2013/2014. 

 

C. Identifikasi  Masalah 

   Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi antara 

lain : 

1. Tujuan pembelajaran yang belum tercapai. 

2. Masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM (70). 

3. Siswa kurang memahami materi pelajaran matematika yang disampaikan guru 

dengan metode ceramah.  

4. Banyak siswa yang pasif terhadap pembelajaran, acuh terhadap pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, serta bermain sendiri. 

 

D. Rumusan Masalah 



   Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka  fokus permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah melalui penggunaan strategi STAD dapat meningkatkan 

aktivitas belajar matematika pada siswa kelas V SD  Negeri Sumberagung 01 Jaken Pati 

tahun pelajaran 2013/2014. 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Sumberagung 01 Jaken Pati tahun pelajaran 

2013/2014.   

 

F.   Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai beberapa manfaat. Manfaat 

tersebut antara lain sebagai berikut:  

a. Bagi Siswa 

a. Aktivitas belajar siswa dapat meningkat 

b. Siswa dapat memahami materi yang sedang dipelajari 

c. Siswa dapat belajar dengan minat mereka sendiri dengan motivasi yang tinggi, 

sehingga proses belajar yang dilaluinya dapat tersimpan dan dapat mereka 

gunakan dalam kehidupan nyata. 

d. Siswa siap dalam menghadapi ulangan umum atau ujian kelak di kelas enam. 

2. Bagi Guru 

a.   Jika permasalahan yang timbul dapat teratasi, akan timbul kematangan dalam 

diri guru tersebut. 



b. Masalah-masalah yang timbul serta pemecahan masalahnya dapat digunakan 

oleh guru sebaagai tambahan wawasan untuk melaksanakan tugas sebagai guru 

ke depan. 

c. Merangsang guru untuk lebih giat membaca teori-teri belajar yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

d. Keberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran merupakan kepuasan tersendiri 

bagi guru. 

3.  Bagi Sekolah 

a. Jika permasalahan dapat membuat siswa lebih cerdas, yang akhirnya dapat 

mengangkat nama baik sekolah. Baik dalam kancah lomba-lomba siswa maupun 

mutu lulusan siswa yang baik. 

b. Jika guru yang lain melakukan hal yang sama, maka sudah barang tentu sekolah 

tersebut dapat dikatakan sebagai sekolah yang maju. 

  

 


