
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam meningkatkan 

sumber daya manusia, yaitu manusia Indonesia yang beriman, mandiri, maju, 

cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab serta produktif. Manusia tumbuh 

melalui belajar, karena itu kalau bicara masalah belajar tidak dapat melepaskan 

diri dari mengajar. Mengajar dan belajar merupakan proses kegiatan yang tidak 

dapat dipisahkan. 

Pendidikan adalah interaksi pribadi diantara para siswa dan interaksi 

antara guru dengan siswa. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial yang 

tidak dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar adalah suatu proses 

pribadi tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika masing - masing orang 

berhubungan dengan yang lain dan membangun pengertian dan pengetahuan 

bersama (Anita Lie, 2002: 5). 

Tujuan umum pendidikan di masa kini adalah untuk memberi bekal agar 

kita dapat berfungsi secara efektif dalam zaman teknologi ini. Matematika 

berperan sangat penting dalam persiapan ini karena peranannya yang  unik 

dalam setiap aspek kehidupan bersama. Misalnya, memahami konsep dan 

mempunyai ketrampilan yang tinggi. 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas kalau 

dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Karena itu peserta didik yang belajar 

matematika seyogyanya tidak disamakan begitu saja dengan belajar ilmu yang lainnya. 



Peserta didik yang belajar matematika itupun berbeda – beda kemampuannya, maka 

kegiatan belajar mengajar haruslah diatur sekaligus memperhatikan kemampuan yang 

belajar dan hakekat dari matematika. 

Seperti kita ketahui bersama, matematika sudah diajarkan sejak dari 

Sekolah Dasar. Materi matematika di Sekolah Dasar lebih ditekankan pada 

penguasaan bilangan, karena dengan penguasaan bilangan yang baik anak tidak 

akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan bilangan. Artinya anak 

mampu mengaplikasikan konsep bilangan dalam kehidupan sehari – hari. 

Agar pelajaran matematika tidak membosankan, maka seorang guru harus tepat 

dalam memilih metode dan model mengajar. Guru juga diharapkan mampu 

membangkitkan kreatifitas siswa serta mampu membuat siswa lebih memahami materi 

yang disampaikan. Sehingga diharapkan tujuan pembelajaran akan berjalan dengan 

baik. Model pengajaran yang akhir – akhir ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan 

untuk mengantisipasi kelemahan pembelajaran konvensional salah satunya adalah 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model STAD.  

Metode pembelajaran kooperatif model STAD ini lebih menekankan pada 

kerjasama antar siswa. Kelas dibagi menjadi kelompok – kelompok, saling bekerja sama 

secara sportif dan bertanggung jawab baik kepada dirinya sendiri maupun pada anggota 

dalam suatu kelompok. 

Pembelajaran kooperatif ini menawarkan suatu model pembelajaran yang akan 

menghasilkan individu selain menguasai materi juga mempunyai  

 

ketrampilan kooperatif. Berbekal ketrampilan kooperatif siswa  akan siap menghadapi 

tantangan jaman yang membutuhkan sikap saling kerjasama dan mampu bersaing 



dengan sehat . Sehingga dengan metode pembelajaran kooperatif ini kemampuan siswa 

akan meningkat baik di dalam pengerjaan materi, pemahaman konsep, aspek bahasa, 

dan terapan. 

Dalam metode ini, kita mengubah dari situasi “guru mengajar” kepada situasi 

“anak – anak belajar”, dari pengalaman guru kepada pengalaman murid. Mengorganisir 

sekolah bukan untuk kita mengajar tetapi untuk anak – anak belajar. Guru yang modern 

adalah orang yang mengayom proses belajar anak. Ia menempatkan anak – anak sebagai 

pusat dalam proses belajar mengajar.  

Berpijak dari penjelasan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh 

permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul: Pembelajaran 

Matematika Dengan Metode Kooperatif Model  STAD Pada Pokok Bahasan 

Bilangan Pecahan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2002 / 2003         

( Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN Panggung 6 dan SDN 

Mintaragen 1 Tegal ). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas timbul beberapa masalah 

dalam penelitian ini. Adapun masalah – masalah tersebut dapat diidentifikasikan    

sebagai berikut: 

 

1.   Banyaknya anggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan 

membosankan.  

2. Kurangnya perhatian guru terhadap masa perkembangan anak dalam menggunakan 

metode mengajar di dalam proses belajar mengajar matematika. 



3. Metode mengajar yang digunakan untuk menyampaikan materi yang satu belum 

tentu tepat digunakan untuk menyampaikan materi yang lain. 

4. Kesalahan dalam memahami konsep tentang bilangan akan berakibat terjadinya 

kegagalan dalam memahami konsep matematika pada tingkat yang lebih tinggi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang ada, ternyata masih terlalu luas, sehingga tidak 

mungkin dapat dibahas semuanya dalam penelitian ini. Untuk menghindari 

kesalahan maksud serta menjaga aspek efektif dan efisien dalam penelitian, juga 

mengingat akan keterbatasan kemampuan, penulis akan membatasi masalah – 

masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Metode Pengajaran 

a. Metode Konvensional 

Metode konvensional adalah cara penyajian materi menggunakan metode 

ceramah dan disertai pembagian tugas yang dikerjakan secara individu. 

b. Metode Kooperatif Model STAD ( Student Teams Achievement 

Division ) 

 

 

STAD merupakan bentuk belajar kooperatif yang paling mudah, 

terutama untuk guru pemula yang ingin mencoba menggunakan belajar 

kooperatif. Dalam STAD, diskusi kelompok merupakan komponen 

kegiatan yang paling penting. Tiap kelompok mempunyai kemampuan 

yang heterogen (Paulina Panen, 2001: 69).  



2. Masalah prestasi belajar yang diteliti hanya terbatas pada prestasi belajar 

matematika siswa kelas IV SDN Panggung 6 dan SDN Mintaragen 1 Tegal 

Tahun Pelajaran 2002/2003  pokok bahasan Bilangan Pecahan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian untuk menemukan suatu kebenaran, akan 

dihadapkan pada suatu permasalahan yang di dalamnya mengandung masalah – 

masalah yang harus dipecahkan oleh penulis. Adapun permasalahan yang timbul 

antara lain: 

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Bilangan 

Pecahan ditinjau dari penggunaan metode pembelajaran yang berbeda ? 

2. Apakah prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Bilangan Pecahan yang 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif model STAD lebih baik jika 

dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa  pokok 

bahasan Bilangan Pecahan ditinjau dari penggunaan metode pembelajaran yang 

berbeda 

2. Untuk mengetahui apakah prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Bilangan 

Pecahan yang menggunakan metode  pembelajaran kooperatif model STAD 

lebih baik jika dibandingkan yang menggunakan metode  pembelajaran 

konvensional 



 

F. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada guru matematika untuk lebih menekankan 

keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar dan memberikan kesempatan 

pada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Membantu guru matematika dalam usaha mencari bentuk pengajaran yang tepat 

3. Membantu siswa sebagai masukan untuk meningkatkan cara belajar yang baik, 

efektif, dan efisien 

4. Memperluas wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam tahapan proses 

pembinaan sebagai calon pendidik.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




