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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Majunya suatu bangsa 

banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsa itu sendiri, karena pendidikan 

sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi 

tinggi. 

Rendahnya sumber daya manusia menjadi cerminan rendahnya mutu 

suatupendidikan. Tantangan dewasa ini adalah menciptakan suasana proses 

pembelajaran yang mampu menciptakan kondisi belajar yang optimal dan 

diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan. 

Belajar merupakan suatu proses yang tidak akan pernah berhenti selama 

manusia hidup. Tidak akan pernah ada manusia yang mendapat sukses tanpa 

melalui proses belajar, karena di dalam belajar inilah manusia menemukan 

pengetahuan dan pengalaman yang baru. Menurut Winkel(2004: 59) menyatakan 

Belajar adalah suatu aktivitas psikis, yang berlangsung dalam interaktif aktif 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap. Itulah sebabnya di dalam situasi yang 

berbeda setiap hari, maka pelajaran atau permasalahan yang dihadapi akan 

berbeda pula tergantung cara dan fasilitas belajar yang ada dan tersedia. 

Pengalaman yang berupa pelajaran yang didapatkan akan menghasilkan 

perubahan tingkah laku. 

Matematika adalah suatu bidang studi yang mempunyai peran penting 

dalam pendidikan khususnya dalam pendidikan di sekolah. Secara teoritik 

Matematika adalah ilmu yang bertujuan mendidik anak manusia agar dapat 

berfikir secara logis, kritis, rasional dan percaya diri sehingga mampu membentuk 

kepribadian yang mandiri, kreatif serta mempunyai kemampuan dan keberanian 

dalam menghadapi masalah – masalah dalam kehidupan sehari - hari. 
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 Banyak siswa disetiap jenjang pendidikan menganggap pelajaran 

Matematika merupakan pelajaran yang sulit, sehingga ada kenyataan bahwa 

pelajaran Matematika menjadi momok bagi para siswa. Salah satu penyebabnya 

karena adanya pengalaman mengikuti pelajaran Matematika yang kurang menarik. 

Contohnya guru matematika identik dengan guru yang pemarah dan tegas. Selain 

itu, pelajaran matematika yang sulit akan membuat siswa kurang tertarik kepada 

pelajaran matematika.Apabila pengalaman pertama pelajaran Matematika yang 

dialami siswa mempunyai kesan yang menarik, diharapkan siswa akan senang dan 

respon terhadap pelajaran Matematika. Sedangkan apabila pengalaman pertama 

yang dialami siswa berkesan kurang menarik terhadap pelajaran Matematika, 

dalam artian siswa sudah tidak ada rasa senang dan merasa kesulitan, maka ada 

kemungkinan siswa akan tidak senang terhadap pelajaran Matematika. 

Salah satu karakteristik pelajaran Matematika adalah mempunyai objek 

yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

dalam belajar Matematika. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan 

Matematika baik secara nasional maupun internasional. Rendahnya kemampuan 

Matematika siswa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah siswa 

mengalami masalah yang komplek dalam Matematika dan pengertian siswa 

tentang konsep sangat lemah. Oleh karena itulah, guru dituntut untuk kreatif 

dalam melaksanakan pembelajaran, baik kreatif dalam memilih strategi 

pembelajaran maupun dalam memilih mediapembelajaran. Kreatifitas guru akan 

sangat berperan dalam penanaman konsep matematika kepada siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal di SD Negeri Gemolong 3 kelas IV 

denganjumlah siswa 37 dan terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 23 siswa 

perempuan. Persentase siswa tuntas memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) dalam konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan yang telah 

ditetapkan yaitu 65 hanya hanya 27,03 % siswa kelas IV yang nilainya mampu 

menyamai atau melampaui KKM sedangkan 72,97 %  siswa lainnya masih berada 

di bawah KKM. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pencapaian Nilai Mata 

Pelajaran Matematika kelas IV SD NegeriGemolong 3 padakonseppenjumlahan 

dan pengurangan pecahanpada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Pencapaian Nilai Mata Pelajaran Matematika 

Konseppenjumlahan dan pengurangan pecahan 

No RentangNilai JumlahSiswa Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

17-32 

33-48 

49-64 

65-85 

86-106 

4 

12 

11 

6 

4 

Tidaktuntas 

Tidaktuntas 

Tidaktuntas 

Tuntas 

Tuntas 

 

Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan akan 

berdampak pada kurangnya pemahaman siswa tentang konsep pecahan. Oleh 

karena itulah, peneliti berusaha untuk mencari solusi atas masalah tersebut  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, masalah 

rendahnya kemampuan menjumlah dan mengurangi pecahan tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh guru yang kurang kreatif dalam 

memilih strategi ataupun strategi pembelajaran matematika. Selain hal tersebut, 

dalam pembelajaran matematika guru juga tidak menyediakan media 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. Guru di kelas IV lebih sering 

mengajar secara konvensional dengan ceramah.  

Untuk pemecahan masalah rendahnya kemampuan menjumlah dan 

mengurangi pecahan di atas, peneliti akan menerapkan strategi pembelajaran 

STAD agar kemampuan menjumlah dan mengurangi pecahan pada siswa dapat 

meningkat. Strategi pembelajaran STAD adalah strategi pembelajaran yang 

memfokuskan pada kerja sama antar anggota kelompok agar semua anggota 

kelompok mampu mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 

Strategi pembelajaran STAD yang peneliti pilih diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kemampuan menjumlah 

dan mengurangi pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Gemolong 3.Strategi 

pembelajaran tipe STAD dipilih karena strategi pembelajaran tersebut 

menekankan pada kerja sama antar anggota kelompok. Anggota kelompok yang 

telah memahami konsep menjumlah dan mengurangi pecahan dapat 
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menjelaskannya kepada anggota kelompok lainnya sampai semua anggota paham 

tentang konsep tersebut. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran 

Matematika di kelas IV SD Negeri Gemolong 3, kemampuan menjumlah dan 

mengurangi pecahan pada siswa belum menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Padahal Matematika adalah salah satu mata pelajaran inti dalam semua jenjang 

pendidikan. Atas dasar permasalahan yang ada, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran STAD untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menjumlah dan Mengurangi Pecahan Siswa Kelas IV 

SD Negeri Gemolong 3 Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015”.  

 

B.  Pembatasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang ada cukup banyak, maka penelitian ini perlu 

dibatasi pada : 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV. 

2. Materi kemampuan menjumlah dan mengurangi pecahan semester 

genap di SD Negeri Gemolong 3, Kabupaten Sragen tahun ajaran 

2014/2015. 

3. Dengan menerapkan strategi pembelajaran STAD. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah : 

Apakah penerapan strategi pembelajaran STAD dapat meningkatkan 

kemampuan menjumlah dan mengurangi pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 

Gemolong 3 Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk : 

Meningkatkan kemampuan menjumlah dan mengurangi pecahan dengan 

menerapkan strategi pembelajaran STAD pada siswa kelas IV SD Negeri 

Gemolong 3 Tahun Ajaran 2014/2015. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi penulis 

yang hampir sama kajiannya pada masa yang akan datang. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

a. Siswa 

Dengan penerapan strategi pembelajaran STAD, kemampuan menjumlah 

dan mengurangi pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Gemolong 3 akan 

meningkat. 

b. Guru 

Meningkatnyaketerampilan guru dalam penerapan strategi pembelajaran 

STAD. 

c. Sekolah 

Memotivasi guru lain untuk meningkatkan keterampilan dalam penerapan 

strategi pembelajaran STAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


