
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah yang sangat menonjol yang dihadapi oleh pendidikan matematika 
adalah pada umumnya hasil belajar para siswa yang belum memuaskan. Hal itu 
disebabkan karena selama ini proses pembelajaran matematika yang ditemui masih 
secara konvensional seperti ekspositori, drill, atau bahkan ceramah. Proses ini hanya 
menekankan pada penyampaian tekstual semata dari pada mengembangkan 
kemampuan belajar dan membangun individu, sehingga sering kali dijumpai 
kecenderungan siswa yang kurang berminat untuk belajar. Akibatnya siswa lebih 
banyak pasif dan kurang terlibat dalam proses belajar mengajar. Kondisi seperti ini 
tidak akan menumbuhkembangkan aspek kemampuan dan aktivitas siswa seperti 
yang diharapkan. Menurut Eggen dan Kauchak (Sunaryo, 2004), siswa belajar secara 
efektif bila siswa secara aktif terlibat dalam pengorganisasian dan penemuan 
pertalian-pertalian (relationships) dalam informasi yang dihadapi. Aktivitas siswa ini 
menghasilkan kemampuan belajar dan peningkatan kemampuan pengetahuan serta 
pengembangan ketrampilan berpikir (thinking skills).  

Matematika sudah mulai diajarkan sejak anak-anak duduk di bangku Sekolah 
Dasar (SD). Pada hakekatnya matematika lebih baik diajarkan sejak usia balita. 
Mengingat pentingnya matematika untuk pendidikan sejak siswa SD, maka perlu suatu 
cara mengelola proses belajar mengajar matematika  di SD yang menarik dan efektif, 
sehingga matematika dapat dicerna dengan baik oleh siswa SD. Dalam mengelola 
proses belajar mengajar perlu memperhatikan ketepatan dalam memilih metode 
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, jenis dan sifat materi pelajaran serta sesuai 
dengan kemampuan guru dalam memahami dan melaksanakan metode tersebut. 
Penggunaan metode yang kurang tepat dapat menimbulkan kebosanan dan 
kekurangpahaman, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, 
perlu dikembangkan model pembelajaran yang menuntut keaktivan seluruh siswa. Jadi 
diupayakan agar pembelajaran yang semula terpusat pada guru (teacher oriented) 
berubah menjadi terpusat pada siswa (student oriented). 
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Berdasarkan hal itu, maka tugas guru bukanlah memberikan pengetahuan, 
melainkan menyiapkan situasi yang memotivasi anak untuk bertanya, mengamati, 
mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep sendiri. 

Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah 
satu metode pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran ini, para siswa di dalam 
kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim, masing-masing terdiri atas 4 atau 5 
anggota kelompok. Tiap tim memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, 
etnik, maupun kemampuannya (tinggi, sedang, rendah). Tiap anggota tim 
menggunakan lembar kerja siswa dan kemudian saling membantu untuk menguasai 
bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim (Nurhadi, 
2004:64). Dengan adanya tugas kelompok diharapkan dapat memacu siswa untuk 
bekerja sama, saling membantu satu sama lain dalam mengintegrasikan 
pengetahuan-pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Hubungan antar teman sebaya di dalam kelas tidaklah dapat dipandang 
remeh. Pembelajaran STAD yang dibentuk di dalam kelas dapat memanfaatkan 
pengaruh teman sebaya itu untuk tujuan-tujuan positif dalam pembelajaran 
matematika. Dalam kenyataannya, anak belajar dari anak-anak lain yang memiliki 
status dan umur yang sama, kematangan/harga diri yang tidak jauh berbeda. Anak 
bebas mencari hubungan yang bersifat pribadi dan bebas pula menguji dirinya dengan 
teman-teman yang lain. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Islam Kauman  Pati pengaruh teman 
sebaya dalam proses pembelajaran sangat kecil. Siswa dalam proses pembelajaran 
cenderung mandiri dalam arti kurang dalam memperoleh pengetahuan dari luar selain 
guru. Padahal dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari siswa cenderung takut 
untuk berinteraksi dengan guru khususnya pada masalah pelajaran. Siswa-siswi di SD 
Islam Kauman  Pati dalam proses belajar hanya mendapat pelajaran atau 
pengetahuan dari guru dengan system pembelajaran yang konvensional yaitu siswa 
hanya mendengarkan ceramah guru. Jika mereka kurang mengetahui suatu bahan 
pelajaran atau pokok bahasan mereka enggan untuk bertanya. 

 Pada pelajaran Matematika kelas 4  materi FPB dan KPK siswa kesulitan 
dalam menyelesaikan soal secara mandiri. Siswa cenderung takut untuk bertanya 
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tentang kasulitan yang dihadapi kepada guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
guru mata pelajaran matematika di kelas 4  SD Islam Kauman , diperoleh informasi 
bahwa nilai rata-rata hasil belajar matematika tahun ajaran 2012/2013 pada semester 
ganjil (I) hanya mencapai rata-rata 50, khusus materi FPB dan KPK hanya mencapai 
rata-rata 60 dan ini belum memenuhi standar ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu 
65 (KKM). 

Tabel 1.1 
Hasil evaluasi tes formatif 

Nilai  Frekuensi % 
1 100 - 0 % 
2 90 - 0 % 
3 80 2 10 % 
4 70 5 25 % 
5 60 6 30 % 
6 50 5 25 % 
7 40 2 10 % 

 

Tabel 1.2 
Ketuntasan tes formatif 

 
No Ketuntasan Frekuensi % 
1 Tuntas 7 35 
2 Belum Tuntas 13 65 
 Jumlah 20 100 
    

 

 Di samping itu kenyataan menunjukkan bahwa bekal kemampuan materi 
matematika dari guru SD masih kurang memadai sehingga tidaklah mengherankan 
bila pembelajaran matematika yang dikelolanya menjadi kurang maksimal (Sukayati, 
2004). Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa 
dengan pendekatan nyata. 
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Kekurangan tersebut yang diharapkan dapat dirubah dalam PTK ini. Penulis 
mengharapkan adanya interaksi yang baik antara teman sebaya dengan pembelajaran 
metode STAD sehingga diharapkan siswa yang belum paham akan suatu pelajaran 
khususnya pelajaran Matematika dapat menemukan jawaban dari pertanyaan ataupun 
menambah bahan belajar dari teman. Setelah pelaksanaan pembelajaran model 
STAD diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk Peningkatan 
hasil belajar matematika pokok bahasan FPB dan KPK melalui pembelajaran 
kooperarif tipe student teams achievement Division (STAD) siswa kelas 4  semester I  
Di SD Islam Kauman  Pati tahun pelajaran 2012/2013.   

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam melaksanakan pembelajaran Matematika siswa masih mendapat nilai 
rendah, yaitu pencapaian ketuntasan hasil belajar siswa, baru mencapai 45% atau 10 
siswa dari 20 siswa. Rata-rata hasil belajar  pada materi pokok FPB dan KPK 
sebagian besar siswa kurang memahami konsep yang diberikan guru. Berdasarkan 
kondisi di atas penulis mengadakan perenungan atau refleksi terhadap proses 
pembelajaran yang dilakukan, selain itu penulis juga minta bantuan teman sejawat 
atau supervisor untuk mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran yang penulis 
laksanakan. 

Dari hasil refleksi dan diskusi dengan teman sejawat atau supervisor serta 
konsultasi dengan tutor pembimbing terungkap beberapa masalah yang terjadi dalam 
pembelajaran yang mengakibatkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi sangat 
rendah. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Prestasi belajar siswa rendah rata-rata dibawah KKM : 
b. Aktivitas belajar siswa rendah, siswa kurang aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
c. Siswa takut untuk bertanya kepada guru tentang materi pelajaran 
d. Siswa cepat bosan dengan kondisi pembelajaran yang monoton. 
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1.3 Pemecahan Masalah 
Dengan melalui analisis permasalahan diatas, peneliti menganggap bahwa 

masalah yang dianggap penting harus segera dipecahkan dan merupakan 
metode pembelajaran yang dianggap relevan pada materi membedakan gerak benda 
adalah metode STAD. Laporan ini disusun berdasarkan catatan selama pelaksanaan 
diskusi dan observasi.  

Pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui dua siklus pembelajaran.Dari 
permasalahan tersebut diatas pembelajaran tentang laporan dengan judul 
“Peningkatan hasil belajar matematika pokok bahasan FPB dan KPK melalui 
pembelajaran kooperarif tipe student teams achievement Division (STAD) siswa kelas 
4  semester I  Di SD Islam Kauman  Pati tahun pelajaran 2012/2013. 

1.4 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagi 

berikut : Apakah dengan menggunakan metode pembelajaran kooperarif tipe student 

teams achievement Division (STAD) dapat  meningkatkan hasil belajar matematika 
pokok bahasan FPB dan KPK siswa kelas 4  semester I  Di SD Islam Kauman  Pati 
tahun pelajaran 2012/2013? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika pokok bahasan FPB dan KPK melalui pembelajaran kooperatif tipe 
student teams achievement Division (STAD) siswa kelas 4  semester I  Di SD Islam 
Kauman  Pati tahun pelajaran 2012/2013 

 
1.6 Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka adapun 
manfaatnya adalah sebagai berikut.  
a. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dan minat siswa dalam belajar matematika.  
b. Bagi Siswa  

1) Menumbuhkan dan meningkatkan aktivitas siswa dan minat siswa dalam 
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pembelajaran.  
2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan 

masing-masing.  
3) Melatih siswa agar berani untuk mengemukakan pendapat atau 

mengajukan pertanyaan.  
4) Meningkatkan kerja sama bagi siswa dalam kelompok dan meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa.  
c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kwalitas pembelajaran matematika di sekolah. 
2) Meningkatkan daya tarik tersendiri untuk masuk ke sekolah.  

 
 


