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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai suatu proses mempunyai dua sisi yang saling berkaitan. 

Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tapi lebih 

kepada transfer normatif (transfer of values). Jadi tujuan akhir pendidikan adalah 

menciptakan manusia seutuhnya yang memiliki ilmu pengetahuan dan nilai-nilai iman 

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Setelah diundangkannya Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan  Nasional, kita selaku  insan pendidikan harus mengacu  pada 

aturan tersebut. Di dalam peraturan tersebut telah tertuang hal-hal sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Belajar sebagai proses manusiawi memiliki kedudukan dan peran penting, baik 

dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern. Pengertian belajar yang 

cukup komprehensif diberikan oleh Bell Gredller dalam winataputra (2008: 15) 

menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam Competecies, skill, and attitude. Kemampuan 

(Competencies), ketrampilan (Skill), dan Sikap (Attitude) tersebut diperoleh secara 

bertahap mulai dari bayi sampai masa tua sebagai rangkaian belajar sepanjang hayat. 

Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dalam pendidikan 

informal, formal dan nonformal. Kemampuan belajar inilah yang membedakan manusia 

dengan makhluk lainnya. 

Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan pendalaman 

pengetahuan, nilai dan sikap serta ketrampilan. Secara konseptual Fontana dalam 

Winataputra (2008: 18) mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif 

tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Belajar diartikan sebagai 
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suatu perubahan yang dalam kemampuan yang bertahan lama bukan bagian dari 

pertumbuhan. 

Untuk memperbaiki hasil belajar siswa peran guru sangat penting. Selain 

sebagai pengajar, juga sebagai pembimbing dan pendidik. Namun kenyataannya peran 

itu sering dilupakan. Pendidikan dan pengajaran dilakukan hanya sekedar pemberian 

informasi. Hal itulah yang membuat siswa merasa bosan, sehingga pembelajaran tidak 

menarik minat siswa, dan akhirnya berdampak pada rendahnya prestasi belajar. 

Hasil belajar Matematika pada materi operasi hitung bilangan bulat masih jauh 

dari hasilyang ideal. Masih banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan 

rata-rata hasil belajar siswa masih rendah. Ketuntasan belajar yang diinginkan adalah 

minimal 75 % dari sejumlah siswa telah mengalami ketuntasan belajar.  

Untuk memperbaiki hasil belajar  dapat diambil makna bahwa proses 

pembelajaran  yang dilaksanakan oleh guru dan siswa di sekolah hendaknya 

memberikan bekal berupa moral, sikap dan berbagai ketrampilan. Karena dari hal-hal 

tersebut akan menjadi bekal kelak jika terjun di masyarakat. Terlebih lagi di era 

globalisasi saat ini. Tanpa bekal yang cukup siswa tidak akan siap menghadapi 

tantangan zaman yang semakin kompleks. 

 

1.2.   Permasalahan Penelitian 

Pada  pembelajaran Matematika terutama materi melakukan operasi hitung 

bilangan bulat di kelas V SDN Tlutup masih dianggap sebagai konsep ilmu yang yang 

sulit di pahami walaupun materi tersebut telah dipelajari pada kelas sebelumnya.  Hal ini 

dibuktikan oleh hasil belajar matematika pada materi operasi hitung bilangan bulat 

masih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tebel berikut: 

Tabel 1.1 

Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Operasi Hitung Bilangan Bulat  

Pada Pra siklus  

No Ketuntasan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 10 34  % 

2 Belum Tuntas 20 66  % 

Rata-rata 50  

Nilai Maksimal 80  

Nilai Minimal 45  
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Rendahnya kemampuan berhitung pada materi tersebut karena penggunaan 

metode pembelajaran yang kurang sesuai. Dengan adanya metode ceramah yang 

dominan cenderung siswa bosan dan enggan terlibat aktif dalam pembelajaran. Perlu 

model, strategi atau metode pembelajaran yang sesuai agar siswa menguasai konsep 

tersebut. Ini merupakan tantangan bagi guru untuk memperbaikinya. Jangan hanya 

menyalahkan siswa saja namun guru harus mengintrospeksi dirinya, sudah sesuai atau 

belum proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. 

Hasil refleksi pada pembelajaran pra siklus terungkap masalah-masalah yang 

terjadi dalam pembelajaran : 

1. Kejenuhan dan kurangnya perhatian siswa kelas V SDN Tlutup terhadap materi 

pelajaran saat KBM. 

2. Kurangnya variasi dalam pembelajaran. 

3. Kemampuan awal siswa dalam berhitung sebagian siswa  rendah. 

4. Materi padat, guru dipacu waktu. 

Bilamana hal tersebut dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan prestasi 

belajar siswa menjadi rendah. Selain itu akan mempengaruhi prestasi sekolah secara 

umum.   

 

1.3.  Cara Pemecahan Masalah. 

Peneliti sebagai guru kelas V sangat berkeinginan untuk memperbaiki kondisi 

tersebut. Penguasaan operasi hitung bilangan bulat akan menjadi fokus dalam 

pemecahan permasalahan. Metode yang akan peneliti terapkan adalah student team 

achievement division (STAD). Metode tersebut mempunyai beberapa keunggulan 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mudah untuk diterapkan di kelas tinggi karena mereka dapat berdiskusi dalam 

kelompok yang heterogen. 

2. Siswa yang mempunyai kemampuan lebih dapat membantu temannya. 

3. Siswa akan mudah berinteraksi secara aktif dalam proses pembelajaran. 

 

1.4.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah proses pembelajaran yang terjadi ketika menggunakan model 

pembelajaran   student team achievement division (STAD) media LKS di kelas V SDN 

Tlutup? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran  student team achievement division  (STAD) 

media LKS dapat meningkatkan hasil belajar matematika melakukan operasi hitung 

bilangan bulat  bagi siswa Kelas V SD Tlutup tahun 2012 ? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran  student team 

achievement division (STAD) media LKS di kelas V SDN Tlutup. 

2. Untuk mengetahui bahwa penggunaan model  pembelajaran  student team 

achievement division (STAD) media LKS dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika  siswa. 

 

1.6.   Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini diharapkan dapat memiliki manfaat kepada berbagai pihak antara 

lain  sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian ini siswa dapat meningkatkan kemampuan 

berhitungnya. Siswa juga akan mengikuti proses pembelajaran dengan perasaan 

senang, dan motivasi yang tinggi. Siswa juga akan aktif dalam pembelajaran karena 

adanya saling kerjasama dalam berdiskusi. 

2. Bagi Guru 

Dengan pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti memiliki 

pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman tentang Penelitian Tindakan Kelas, 

khususnya dengan menerapkan model pembelajaran  student team achievement 

division (STAD) pada siswa.  

Peneliti juga belajar mendeteksi permasalahan-permasalahan yang ada di 

dalam kelas atau proses pembelajaran, sekaligus mampu mencari solusi atau 

pemecahannya. 
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3. Bagi sekolah  

Sekolah akan sangat diuntungkan dengan adanya perbaikan pembelajaran oleh 

guru melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK), hal ini akan bermuara pada 

peningkatan prestasi belajar siswa yang akan mempengaruhi prestasi sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


