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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk 

memperoleh suatu pengalaman belajar. Dalam kegiatan pembelajaran 

terdapat dua hal yang selalu berhubungan, yaitu proses belajar dan hasil 

belajar. Kedua hal ini sangat berkaitan erat dalam kegiatan 

pembelajaran. Proses belajar adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam belajar, hal-hal yang berhubungan dengan 

proses belajar ini meliputi kreatifitas, keaktifan, kemampuan siswa, 

aktifitas, dan motifasi siswa.  

  Dalam pembelajaran Matematika pada materi pecahan sederhana 

di kelas III semester II  pada SDN Jrahi 01, kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran. Selain itu evaluasi 

juga berpedoman pada penilaian proses dan hasil belajar. Setelah 

melaksanakan evaluasi, ternyata pembelajaran pada materi pecahan 

sederhana belum berhasil. 

  Penyebab belum berhasilnya pembelajaran pada materi pecahan 

sederhana adalah kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Keaktifan yang  dimaksud adalah keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan, bertanya dan menyampaikan pendapat. 

Berdasarkan data pengamatan guru dalam mengajar, baru ada 5 dari 14 

siswa  yang  aktif dalam kegiatan pembelajaran  pada  materi pecahan 

sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan  siswa dalam belajar 

baru mencapai 35,7 %. Dari data ini menunjukkan bahwa keaktifan 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada  materi pecahan 

sederhana masih rendah.  

Rendahnya keaktifan siswa, menjadi pokok utama dalam 

penelitian ini. Rendahnya keaktifan siswa ini disebabkan banyak faktor, 

baik dari segi guru, siswa maupun daya dukung pembelajaran. Menurut 
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hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang 

menyebabkan rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran pada materi pecahan sederhana. Hal-hal tersebut 

diantaranya guru masih menguasai kelas, tanpa memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk aktif dalam belajar, sehingga siswa menjadi pasif. 

Selain itu, guru kurang tepat dalam menggunakan metode dan media 

yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Selain 

dari guru, penyebab rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegitatan pembelajaran juga berasal dari siswa itu sendiri. Berdasarkan 

pengamatan ternyata kebanyakan dari siswa kelas III SDN Jrahi 01 

berasal dari wilayah pegunungan dan mereka menempuh jarak kurang 

lebih 2 km ke sekolah dengan berjalan kaki. Hal ini menyebabkan siswa 

lelah sampai ke sekolah. Sehingga mereka menjadi kurang 

berkonsentrasi dalam menerima pelajaran. Selain itu, banyak juga siswa 

bermain sendiri dengan teman, siswa yang gaduh, melamun, melihat 

aktifitas siswa lain di luar kelas. Kegiatan siswa yang seperti ini yang 

mempengaruhi keaktifan  siswa.  

  Rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang dibiarkan secara terus menerus tanpa ada tindakan 

yang tepat untuk meningkatkannya akan berpengaruh terhadap 

pembelajaran pada materi berikutnya. Hal ini karena antara materi yang 

satu dengan materi yang lainya memiliki keterkaitan yang sangat erat. 

Jika dalam materi awal siswa belum mampu menguasai secara 

maksimal, kemungkinan besar pada materi berikutnya juga tidak 

menguasai.  

  Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada materi pecahan sederhana perlu ada tindakan yang 

sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Upaya yang digunakan 

untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran pada materi pecahan sederhana adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun 
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keunggulan metode STAD dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran 

yang biasanya adalah dengan menggunakan metode tersebut, siswa 

mendapat kebebasan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan, sehingga siswa menjadi aktif dalam belajar.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : “Apakah keaktifan belajar siswa dalam materi pecahan 

sederhana di kelas III semester II pada S DN Jrahi 01 Tahun 2014/2015  

dapat ditingkatkan melalui model  STAD?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

  Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam materi 

pecahan sederhana di kelas III semester II pada SDN Jrahi 01 Tahun 

2014/2015 melalui model STAD. 

  

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Bagi Siswa 

 Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan siswa diantaranyaa : 

1. Meningkatkan keaktifan  belajar pada materi pecahan 

sederhana. 

2. Meningkatkan kerjasama siswa dengan temanya dalam 

menyelesaikan masalah. 

3. Kegiatan belajar siswa menjadi lebih bermakna. 

4. Siswa mendapatkan pengalaman yang baru dalam belajar. 

 

b. Manfaat Bagi Guru 

 Manfaat penelitian ini bagi guru diantaranya : 

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengajarkan materi 

pecahan sederhana. 

2. Meningkatkan kemampuan professional guru. 
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3. Menerapkan metode pembelajaran tipe STAD. 

4. Mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah diantaranya : 

1. Menumbuhkan inovasi dalam system pembelajaran. 

2. Dapat meningkatkan kondisi yang kondusif dalam pengelolaan 

pembelajaran. 

3. Membantu sekolah  untuk berkembang karena adanya 

peningkatan/kemajuan bagi guru dalam pembelajaran. 

4. Mampu meningkatkan citra yang positif bagi sekolah. 

 

 


