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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan 

perkembangan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat 

mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai 

warga masyarakat. Dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi multiple 

kompetensi harus melewati proses pendidikan yang diimplementasikan dalam 

proses pembelajaran. 

Pendidik dituntut untuk menyediakan kondisi belajar untuk peserta 

didik untuk mencapai kemampuan-kemampuan tertentu yang harus dipelajari 

oleh subyek didik. Dalam hal ini peranan desain pesan dalam kegiatan belajar 

mengajar sangat penting, karena desain pesan pembelajaran menunjuk pada 

proses memanipulasi, atau merencanakan suatu pola atau signal dan lambang 

yang dapat digunakan untuk menyediakan kondisi untuk belajar 

Manusia memperoleh sebagaian besar dari kemampuannya melalui 

belajar. Belajar adalah suatu peristiwa yang terjadi didalam kondisi-kondisi 

tertentu yang dapat diamati Robert M. Gagne 1997:102)., diubah dan 

dikontrol. 

Memperhatikan tugas utama guru dalam melaksanakan pembelajaran 

dikelas atau kegiatan belajar mengajar sebelumnya harus melakukan tiga 
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langkah utama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi perencanaan berupa 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa disebut RPP. 

 Pelaksanaan adalah proses belajar mengajar atau yang disebut PBM 

Pendidikan sekolah dasar mempunyai karakteristik yang unik. Siswa SD 

berada pada tahap operasional konkret serta sangat  berfariasi dalam 

kemampuan dan latar belakang sosial ekonomi. Peran guru yang utama untuk 

pendidikan SD adalah sebagai pembimbing, dan pengaja. Peran ini 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar dan mendidik. Untuk 

mampu melaksakan peran tersebut, guru harus menguasai berbagai 

kemampuan membimbing dan mengajar. 

Salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD adalah matematika. 

Matematika SD mempunyai ciri penting yaitu memiliki objek abstrak dan 

berpola pikir deduktif dan konsisten ( (Depdikbud,1994:45). 

Pembelajaran matematika di SD dimulai dari hal konkret dilanjutkan 

ke hal abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang 

sederhana ke hal yang kompeks. Dalam melaksankan kegiatan belajar 

mengajar guru hendaknya memilih menggunakan strategi yang melibatkan 

siswa aktif dalam berfikir, baik secara mental, fisik maupun sosial. 

Tujuan umum matematika dijenjang pendidikan dasar (Depdikbud, 

1994:96) adalah sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan di dalam 

kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, menemui latihan 
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bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur 

dan efektif. 

2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola piker 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan. 

Tujuan pendidikan dasar yang pertama yaitu memberikan tekanan 

pada penatan nalar dan pembentukan sikap. Dan tujuan yang kedua adalah 

memberikan penekanan pada keterampilan dan penerapan matematika.   

Pembelajaran matematika sering dianggap pelajaran yang sulit dan 

membosankan  (Rus Efendi, 1989:15). Sering kali siswa tidak tertarik pada 

mata pelajaran matematika, sehingga dari hasil pembelajaran matematika 

kurang berhasil untuk mengantisipasi hal tersebut harus pandai dan pintar 

memilih strategi dan metode yang baik bagi pembelajaran matematika.  

Pelajaran matematika harus dapat lebih melibatkan siswa secara aktif. 

Proses pembelajaran yang berpusat pada guru (theacher centered) harus 

diganti dengan pengajaran demokrasi (democratic teching)  atau 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered)  kegiatan belajar 

yang demikian lebih banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk 

melakkukan analisa, prognosa, dan sistesa. Sehingga pada diri siswa tumbuh 

proses berfikir. 

Selain pembelajaran yang diperbaiki, guru juga harus dapat 

menggunakan media pembelajaran dengan baik, media pembelajaran dapat 

digunakan dengan dua cara. Cara yang pertama sebagai alat bantu mengajar 
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dan cara yang kedua sebagai media, media yang dapat digunakan adalah 

lembar kerja siswa (LKS) dengan menggunakan LKS selama berlangsungnya 

proses pembelajaran siswa dapat memproses pengolahan pesan secara 

induktif. 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar di SD Negeri 

Benteng 2 Kota Sukabumi, diperoleh bukti bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah dibuktikan dengan pencapaian KKM 5,5 taget kurikulum 80% itu 

disebabkan oleh kurangnya kekreatifan guru dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar didalam kelas, oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk 

melaksanakan kegiatan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Proses pembelajaran dengan media LKS yang cocok adalah model 

Cooperative Learning.  Cooperative leaerning yang telah dikembangkan oleh 

para ahli diantaranya oleh STAD (student Team Achiecment Division). 

Model pembelajaran Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar didalam kelompok. Kelompopk itu adalah kelompok 

kecil, yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Didalam kelompok bekerja sebagai 

suatu tim untuk menyelasaikan tugas, menyelesaikan suatu masalah atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan  (Suherman, 2001:218).  

Karena didalam Cooperative Learning siswa dapat berinteraksi 

dengan teman-temannya dengan memecahkan persoalan-persoalan 

matematika. 



5 

 

 

Siswa terlibat aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan 

demokrasi. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, 

analisis sistematis kritis dan kreatif, serta kemapuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengolah dan memanfaatkakn informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

(Depdiknas, 2006:26) 

Dewasa ini sedang dikembangkan bermacam-macam model dan 

teknik pembelajaran untuk menolong pendidikan agar dapat meningkatkan 

kemapuannya dalam menyampaikan pelajaran. Model dan teknik 

pembelajaran sangat berguna bagi pendidik untuk menemukan apa yang 

harus dilakukannya. 

Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran terutama dengan 

penempatan model pembelajaran (Scharm,1997:13) mengemukakan 

pengertian model pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa adalah model pembelajaran Cooperative 

Learning, karena dalam model ini dapat menjadikan siswa lebih aktif dan 

kreatif. 
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Pembelajaran model Cooperative Learning juga didasarkan  pada 

materi yang akan diajarkan yaitu materi bangun ruang sebagai materi yang 

diajarkan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kurikullum dan jadwal 

pembelajaran yang sedang berlaku ditempat penelitian dilakukan yaitu SD 

Negeri Benteng 2 Kota Sukabumi.  

Berdasarkan paparan diatas maka judul penelitian ini adalah  

“MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TERHADAP BANGUN 

RUANG”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, secara 

umum permasalahan yang akan diteliti : bagaimanakah model Cooperative 

Learning dalam membantu meningkatkan hasil belajar siswa terhadap bangun 

ruang di kelas IV SD ? Masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses belajar siswa dengan menggunakan model Coperative 

Learning dalam menerapkan konsep bangun ruang ? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran bangun ruang dengan 

menggunakan model Cooperative Learning ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan  

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan : 
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1. Untuk mengetahui proses belajar siswa  dengan menggunakan 

model Cooperative Learning dalam menerapkan konsep bangun 

ruang. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa tentang pembelajaran 

bangun ruang dengan menggunakan model Cooperatuve Learning. 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

a. Jika pembelajaran bangun ruang mengunakan model Cooperative 

Learning maka proses pembelajaran siswa akan meningkat. 

b. Jika pembelajaran bangun ruang menggunakan model Cooperative 

Learning maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

2. Bagi Guru 

Proses pembelajaran bangun ruang dengan menggunakan 

model Cooperative Learning  maka : 

a. Menambah wawasan tentang model pembelajaran yang dapat 

menciptakan pembelajaran yang aktif dan hidup sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Meningkatkan motivasi untuk melakukan penelitian serupa dalam 

upaya mengembangkan profesinya. 

c. Memperbaiki pembelajaran sifat-sifat bangun ruang yang semula 

didominasi guru menjadikan aktifitas siswa meningkat. 

d. Memberikan masukan alternatif yang bersifat inovasi model 

pembelajaran matematika di SD yang berpusat pada siswa. 
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3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran.  

b. Memberikan masukan yang positif untuk meningkatkan kualitas 

lulusannya. 

c. Memberikan masukan dalam upaya mengefektifkan pembinaan 

kepala sekolah terhadap guru dalam pengelolaan pembelajaran 

matematika lebih baik. 

 

D. Definisi Operasional 

Rumusan yang dimaksud dalam permasalahan dapat dijelaskan 

dengan definisi operasional sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran Cooperative Learning adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar didalam kelompok. Kelompopk itu 

adalah kelompok kecil, yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Didalam 

kelompok bekerja sebagai suatu tim untuk menyelasaikan tugas, 

menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan  (Suherman, 2001:218). Karena didalam Cooperative Learning 

siswa dapat berinteraksi dengan teman-temannya dengan memecahkan 

persoalan-persoalan matematika. 

2. Hasil belajar dalam konteks penelitian ini adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya, menjadi lebih senang dan termotivasi untuk belajar lebih 

kreatif dalam mempelajari bangun ruang. 
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3. Bangun ruang adalah bangun-bangun geometri yang berada di ruang tiga 

(dimensi tiga) contohnya : kubus, balok dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dalam bangun ruang adalah 

kubus dan balok.  

  

E. Hipotesis Tindakan  

Keberhasilan suatu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu jika guru 

dalam pembelajaran menggunakan Cooperative Learning maka hasil belajar 

siswa akan meningkat dan lebih kreatif. 

 


