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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah 

sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja guru dalam rangka mendukung 

tujuan pendidikan nasional. Dengan merujuk pada pentingnya penelitian tersebut 

maka diadakan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui perkemabangan 

aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam pembelajaran matematika. 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan faktor penting yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan di Indonesia. Jika kegiatan 

belajar mengajar menjadi sangat penting maka pengelola kegiatan belajar 

mengajar harus memahami dan memiliki keterampilan yang dapat 

mendukung kegiatan belajar mengajar ini. Oleh karena itu, guru sebagai 

pengelola kegiatan belajar mengajar yang akan berhadapan langsung dengan 

peserta didik menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan nasional. 

Apalagi bagi seorang pengelola kegiatan pembelajaran matematika yang 

syarat akan konsep abstrak. 

Ollerton menyatakan bahwa kemampuan matematika seseorang akan 

menjadi sangat berharga jika ilmunya dapat diterapkan untuk menyelesaikan 

masalah dalam konteks sehari-hari. Dia mengatakan bahwa 

Tolok ukur yang jauh lebih berharga dari pada kemampuan 

matematika seseorang adalah saat siswa yang bersangkutan 

menggunakan dan menerapkan ilmu matematika tersebut untuk 

menyelesaikan suatu masalah yang berada dalam konteks sehari-

hari, atau saat mereka membuat pilihan-pilihan mengenai cara 

mengerjakan soal misalnya suatu soal dikerjakan secara individual 

ataupun secara berkelompok. (Olerton, 2009, hlm. 71). 

 

Berdasarkan hasil observasi awal, nilai ulangan matematika di SDN 

Gegerkalong Girang I menunjukan nilai rata-rata kelas masih sangat rendah 
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yaitu 45. Nilai rata-rata matematika ini selalu menduduki urutan terendah bila 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Dengan adanya kondisi 

tersebut, peneliti berusaha mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama 

proses pembelajaran terutama tentang kekurangan-kekurangan dari 

pembelajaran yang dilaksanakan.  

Hasil wawancara dan observasi dengan guru dan juga siswa kelas VA 

dapat diperoleh beberapa  masalah yang sering terjadi dalam pelajaran 

matematika, yaitu: 1) siswa tidak bekerja sama dengan siswa lain ketika 

kegiatan diskusi, 2) siswa kurang berparsitipasi selama proses pembelajaran 

yang ditandai dengan 3 orang siswa malah mengobrol dan mengganggu 

teman lain 4) siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah, 5) siswa tidak 

percaya diri dalam mengerjakan soal yang diberikan sehingga guru harus 

memberikan bimbingan invidual untuk 39 orang siswa ini, 6) siswa tidak 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, 7) penggunaan model ekspositori 

sehingga siswa hanya mencermati materi secara abstrak. 

Kegiatan belajar mengajar mengandung arti interaksi dari berbagai 

komponen, seperti guru, peserta didik,  bahan ajar dan sarana lain yang turut 

menunjang kegiatan pembelajaran. Gagne (dalam Komalasari, 2013, hlm. 2) 

mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

yang meliputi kecenderungan perubahan manusia seperti sikap, minat, atau 

nilai dan perubahan kemampuannya yaitu peningkatan kemampuan untuk 

melakukan berbagai jenis kinerja. Mendukung pertanyaan diatas, Davies 

(dalam Amin, 2011, 18) berpendapat bahwa mengajar merupakan suatu 

kegiatan untuk menolong orang lain agar dapat belajar dengan baik. Jadi pada 

hakikatnya kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kegiatan untuk 

membimbing orang lain agar memiliki perubahan tingkah laku dan 

kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kinerja. Sehingga pembelajaran 

matematika seharusnya merupakan pelajaran yang mampu membawa siswa 

pada pemahaman akan konsep-konsep matematika.  

Berdasarkan penemuan awal pada saat observasi, peneliti 

menyimpulkan untuk menggunakan model pembelajaran Student Teams 
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Achievement Divisions (STAD). Alasan peneliti memilih model pembelajaran 

STAD adalah: 1) model pembelajaran STAD memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bersama-sama membangun pengetahuan berdasarkan 

fakta matematika yang disajikan oleh guru, 2) STAD memberikan 

pembelajaran yang bermakana melalui pengalamannya sendiri bersama teman 

kelompok sehingga siswa membangun pengetahuan didalam benaknya. 3) 

STAD menekankan pada rasa saling membantu diantara siswa untuk 

memahami materi pelajaran.  

Salah satu cara yang cukup efektif untuk memecahkan masalah hasil 

belajar matematika tentang bangun ruang adalah melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk menjadikan pembelajaran 

matematika menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa di sekolah dasar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan  sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam mata pelajaran matematika di 

sekolah dasar? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar matematika siswa melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD)? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dikemukan diatas, 

maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
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1.  Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dalam mata pelajaran matematika 

di sekolah dasar. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar matematika siswa melalui 

model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

 

D. Manfaat 

Setelah penelitian tindakan kelas ini dilakukan peneliti mengharapkan 

beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu: 

1. Bagi siswa 

Proses belajar mengajar matematika di kelas VA SDN 

Gegerkalong Girang I menjadi menarik dan menyenangkan serta hasil 

belajar matematika meningkat sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. 

Selain itu siswa memiliki semangat yang tinggi dan pelajaran matematika 

menjadi menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini memeberikan suasana belajar baru yang dapat 

diterapkan oleh guru dengan ditemukannya model pembelajaran yang 

tepat sehingga pembelajaran bukan hanya konvensional tetapi dapat 

bersifat variatif dan inovatif. Selain itu membantu meningkatkan 

profesionalisme guru dengan menerapkan dan mengembangkan berbagai 

model pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternative untuk 

meningkatnya mutu sekolah melalui meningkatnya hasil belajar siswa 

pada pemebelajaran matematika. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan 

keterampilan peneliti mengenai model pembelajaran, khususnya 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
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Achievement Divisions (STAD) dalam mata pelajaran matematika di 

sekolah dasar. 

 


