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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan terutama di sekolah dasar dalam sebuah 

sistem yang saling berinteraksi secara fungsional yang memproses masukan 

siswa menjadi keluaran (kelulusan).Disini tampak jelas tanggung jawab dan 

tugas guru .Guru tidak hanya cukup mengetahui bahwa ilmu pengetahuan 

yang akan diajarkan kepada siswa saja, tetapi harus menguasai bahan 

pelajaran dan juga tujuan yang akan dicapai , penggunaan metode yang tepat , 

mengetahui cara-cara penggunaan alat peraga yang sesuai dengan bahan yang 

akan diajarkan dan mampu menciptakan kondisi positif selama proses belajar 

mengajar berlangsung. 

Kreativitas belajar siswa dapat dilihat dalam setiap proses belajar . 

Kreativitas sering dihubungkan dengan kecerdasan. Siswa yang tingkat 

kecerdasannya (IQ) tinggi berbeda-beda kreativitasnya   dan siswa yang 

kreativitasnya tinggi berbeda-beda kecerdasannya.F. Dennis menyatakan 

bahwa siswa-siswi SD sampai PT, sekolah hanya mengejar status, mereka 

lebih mementingkan nilai, bukannya prestasi. Siswa-siswi mengejar nilai 

dengan cara mdah nyontek, nyogok, atau belajar model fotocopy; dengan kata 

lain kreatif mereka memang rendah (Pelita,26 Maret 1984:hal.V). 

Pada masa sekarang ini diketahui bahwa semua anak mempunyai 

potensi untuk kreatif walaupun tingkat kreativitasnya berbeda-beda. Oleh 

karena itu, kreatifitas seperti halnya potensi lain perlu dikembangkan atau 

diberi kesempatan dan rangsangan oleh lingkungan untuk 

berkembang.Kreativitas memang perlu dipupuk dan dikembangkan supaya 

siswa lancar dan luwes (fleksibel) dalam berpikir dan berbicara mampu 

melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mampu melahirkan 

banyak gagasan. Utami Munandari (1999:35) biasanya anak yang mau kreatif 
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selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas,dan menyukai kegemaran dan 

aktivitas yang kreatif. Anak dan remaja kreatif biasanya cukup mandiri dan 

memiliki rasa percaya diri. Mereka lebih berani mengambil resiko (tetapi 

dengan perhitungan) daripada anak-anak pada umumnya. 

Rendahnya kreativitas belajar siswa Sekolah Dasar dalam 

pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Matematika disebabkan antara 

lain karena materi yang padat, rendahnya minat belajar siswa dan sumber 

belajar yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata nilai ulangan 

akhir dari siswa kelas III SDN Jenggolo 03 Tahun 2014/2015 untuk pelajaran 

Matematika pada materi pecahan hanya 5,0 , sedangkan KKM yang harus 

dicapai 62. Dari 22 siswa yang mengikuti ulangan hanya 10 siswa yang 

mendapatkan nilai diatas KKM, sedangkan 12 siswa yang lain masih berada 

dibawah KKM. Dengan demikian prosentase siswa diatas KKM hanya 45 %. 

Matematika merupakan pelajaran yang penting diberikan sejak dini 

karena peranannya di segala jenis dimensi kehidupan. Belajar matematika 

tidak dapat dilakukan hanya dengan menghafalnya saja. Siswa harus 

mempunyai konsep dasar yang kuat tentang matematika itu sendiri agar 

proses pembelajaran di tahun berikutnya menjadi lebih mudah  dan tidak 

menimbulkan kesan buruk terhadap pelajaran matematika. Siswa harus aktif 

terhadap informasi yang diberikan oleh guru dan tidak mudah menyerah jika 

mengalami kesulitan dalam belajar. 

Pada pembelajaran matematika terutama materi pecahan di kelas III 

SDN Jenggolo 03 masih dianggap sebagai ilmu yang sulit di pahami, namun 

dengan pemilihan metode yang tepat mampu membantu siswa untuk 

memahami materi yang diajarkan oleh guru. Dengan menggunakan metode 

STAD ( Student Team Achievement Devision ) merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk belajar matematika. Dengan menggunakan 

metode STAD ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa 

kelas III SDN Jenggolo 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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Berangkat dari uraian di atas penulis ingin meneliti persoalan di atas 

dalam judul : “Peningkatan Kreativitas Belajar Matematika Melalui 

Metode STAD Bagi Siswa Kelas III SDN Jenggolo 03 Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2014/2015”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasai pada 

hal-hal berikut:   

a. Pembelajaran Matematika di kelas III SDN Jenggolo 03 Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2014/2015. 

b. Metode yang digunakan adalah STAD. 

c. Aspek yang akan ditingkatkan adalah kreativitas belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Apakah  melalui metode STAD dapat meningkatkan kreativitas 

belajar Matematika bagi siswa kelas III SDN Jenggolo 03 Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2014/2015?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan kreativitas belajar Matematika melalui metode 

STAD bagi siswa kelas III SDN Jenggolo 03 Kecamatan Margorejo 

Kabupaten Pati Tahun 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah menerapkan metode STAD dalam 

pembelajaran Matematika kelas III SDN Jenggolo 03 Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam mata pelajaran 

Matematika. 

2) Mengikuti proses pembelajaran dengan perasaan senang, dan 

motivasi yang tinggi.    

3) Dapat saling bekerjasama dalam berdiskusi. 

b. Manfaat bagi Guru 

1) Meningkatkan pengetahuan tentang metode yang sesuai untuk 

mengajar Matematika. 

2) Meningkatkan semangat guru dalam melakukan tugasnya. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Akan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah hal ini akan bermuara pada peningkatan 

kreativitas belajar siswa yang akan mempengaruhi prestasi sekolah. 

 


