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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah     

 Dunia pendidikan formal dari tahun ke tahun masih mengalami 

berbagai permasalah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi 

adalah rendahnya mutu pendidikan formal pada setiap jenjang pendidikan. 

Berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal 

bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut 

Education For All Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh 

UNESCO setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia, dari 

127 negara, Education Development Index (EDI) Indonesia berada pada 

posisi ke-69. Indonesia kalah dibandingkan Malaysia (65) dan Brunei (34). 

Pencapaian menurut hasil Trends in Mathematics and Science Study 

(TIMSS) yang diikuti siswa kelas VIII Indonesia tahun 2011, prestasi belajar 

siswa Indonesia di bidang sains dan matematika rendah. Siswa Indonesia 

masih dominan dalam level rendah, atau lebih pada kemampuan 

menghafal dalam pembelajaran sains dan matematika.Untuk bidang 

Matematika, Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 

negara yang siswanya dites. Rendahnya prestasi di bidang matematika ini 

juga ditunjukkan dengan rendahnya nilai matematika siswa, bahkan 

matematika menjadi mata pelajaran yang menjadi penyebab utama 

kegagalan siswa dalam ujian nasional. Sebanyak 51,44% dari seluruh siswa 

SMA/SMK yang tidak lulus ujian nasional, mengalami kegagalan pada mata 

pelajaran matematika (Kompas 2011). Rendahnya nilai matematika siswa 

tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa di Indonesia 

masih rendah.       

 Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa salah 

satunya adalah model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas belum 

mampu menciptakan kondisi optimal bagi berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Guru dituntut untuk mampu menyajikan materi pelajaran 

dengan optimum, sehingga diperlukan kreativitas dan gagasan yang baru 

untuk mengembangkan cara penyajian materi pelajaran di sekolah. 

Kreativitas yang dimaksud adalah kemampuan seorang guru dalam 

memilih model, metode, pendekatan, dan media yang tepat dalam 

penyajian materi pelajaran (Boediono 2011).  
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Saat ini masih banyak guru yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional dalam pembelajaran matematika. Guru 

sebagai pemberi informasi cenderung mendominasi kegiatan 

pembelajaran di kelas, sehingga tidak terjadi hubungan timbal balik antara 

guru dan siswa yang berimplikasi terhadap kualitas pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar matematika. Siswa hanya cenderung 

menghafalkan konsep – konsep matematika yang dipelajarinya tanpa 

memahami dengan benar, yang menyebabkan penguasaan terhadap 

konsep – konsep matematika siswa menjadi sangat kurang (Boediono 

2011). Perlu diciptakan suasana belajar mengajar yang baru sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Salah 

satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Archievement Division).       

 Menurut Slavin dalam Nugraha (2009), dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, siswa dikelompokkan dalam kelompok belajar yang 

beranggotakan empat sampai lima orang siswa yang merupakan campuran 

dari kemampuan akademik yang berbeda, sehingga setiap kelompok 

terdapat siswa yang berprestasi tinggi, sedang dan rendah. Pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa dikelompokkan secara 

heterogen, kemudian siswa yang pandai menjelaskan kepada anggota yang 

lain sampai mengerti. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas dan 

interaksi diantara siswa untuk saling membantu dalam menguasai materi 

pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal.   

 Menurut Davidson dalam Ufie (2012) kelebihan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah dapat meningkatkan kecakapan 

individu, meningkatkan kecakapan kelompok, meningkatkan komitmen, 

menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya, tidak bersifat 

kompetitif, dan tidak memiliki rasa dendam. Keefektifan model tersebut 

juga diungkapkan oleh Surianta (2008) dalam penelitiannya bahwa, model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Sugiharni (2007) 

mengungkapkan dalam penelitian pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Tirem, 

bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD hasil belajar 

siswa mengalami kenaikan. Hal tersebut terbukti dari tingkat ketuntasan 

siswa yang hanya 47% pada siklus I menjadi 85% pada siklus II. Menurut 

http://www.pustakaskripsi.com/upaya-meningkatkan-hasil-belajar-siswa-kelas-vii-a-smp-negeri-1-dukuhwaru-kabupaten-tegal-dalam-pokok-bahasan-operasi-pada-bilangan-pecahan-melalui-model-pembelajaran-diskusi-kelompok-tahun-pelajaran-4788.html
http://www.pustakaskripsi.com/meningkatkan-hasil-belajar-siswa-melalui-pembelajaran-kooperatif-tipe-jigsaw-ii-pokok-bahasan-sistem-persamaan-linear-dengan-dua-peubah-2492.html
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Nugraha (2009) dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 

Bowongso, Kalikajar, Wonosobo. Siswa yang nilainya tuntas dengan model 

pembelajaran biasa yaitu dengan ceramah hanya sebanyak 40% dengan 

nilai rata – rata 53,9. Setelah diajar dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan tingkat 

ketuntasan 80%, nilai rata – rata 66,6 pada siklus 1 dan 100% dengan nilai 

rata – rata 82,6 pada siklus 2. Pujiati (2005) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa. Hasil yang 

diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  motivasi belajar 

meningkat rata-rata 2,008 pada siklus I; 2,740 pada siklus II; dan 3,156 

pada siklus III dan ketuntasan belajar sebesar 71,43 % pada siklus I dan 

76,19 % pada siklus II dan siklus III 83,33%.   

 Masalah pembelajaran tersebut juga terjadi di SDN Klero 02 pada 

siswa kelas IV. Siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran 

matematika, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa tergolong rendah. 

Siswa yang tidak tuntas ulangan harian materi operasi hitung bilangan 

sebanyak 17 siswa atau 54,83% dari 31 siswa dengan batas Kriteria 

Ketuntasan Minimum 65. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

pada materi tersebut mengalami kekurangan atau belum memenuhi 

tujuan yang ditetapkan.     

 Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Upaya Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Archievement Division) 

Kelas IV SDN Klero 02 Pada Materi Operasi Hitung Bilangan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 

Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Klero 02 dalam 

menyelesaikan soal operasi hitung bilangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Klero 02 dalam menyelesaikan soal operasi 

hitung bilangan melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah mengurangi kesalahan siswa dalam 

mata pelajaran matematika, khususnya dalam masalah yang berkaitan 

dengan soal pecahan, serta siswa dapat bekerja sama secara aktif dengan 

teman satu kelompok. Selain itu manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengembangan model pembelajaran kepada guru untuk 

mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dalam upaya peningkatan hasil belajar matematika. 

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika, meningkatkan 

pemahaman konsep dan meningkatkan keaktifan siswa selama 

PBM berlangsung. 

 


