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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB 1 pada penelitian ini membahas mengenai dasar permasalahan 

pelaksanaan penelitian, identifikasi permasalahan penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Secara lebih jelasnya akan dijelaskan 

dibawah ini. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya sebuah negara salah satunya ditentukan oleh pendidikan. 

Setiap penduduk yang menempati sebuah negara berhak memperoleh pendidikan. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan dalam pasal 31 Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia yang menekankan bahwa setiap rakyat/penduduk berhak untuk 

mendapatkan pengajaran. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang 

demokratis bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, hal ini berarti 

pendidikan nasional memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai 

dengan kemampuan dan bakat masing – masing untuk mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas (Hakim, 2016). Pendidikan yang diajarkan oleh pendidik melalui proses 

pembelajaran diharapkan dapat membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki 

kecerdasan, kepribadian yang baik, serta memiliki keterampilan dalam kehidupan di 

masyarakat.  

Pendidikan yang terselenggara di lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari 

proses pembelajaran, melalui pembelajaran pengetahuan peserta didik dapat terus 

berkembang.. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta 

didik yang terjadi di lingkungan belajar dengan memanfaatkan sumber belajar  

(Permendikbud, 2016). Taxanomy Bloom dalam Arikunto (2012) mengkategorikan 

capaian pembelajaran menjadi tiga ranah dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, sikap 

dan keterampilan. Ranah dimensi pengetahuan terkait dengan penguasaan 

pengetahuan yang dapat dilakukan oleh pendidik melalui pemberian penugasan. 

Ranah dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi konseptual, faktual dan 
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prosedural. Ranah dimensi sikap terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, serta 

dimensi keterampilan terkait dengan penguasaan keterampilan. Terdapat tiga tahapan 

yang harus dilalui oleh peserta didik untuk dapat menguasai pengetahuan, tahapan ini 

yaitu surface knowledge, deep knowledge dan conceptual knowledge. Pada tingkatan 

sekolah dasar dicapai melalui tahapan surface knowledge. Dalam mengembangkan 

kompetensi dan ruang lingkup materi menggunakan kompetensi yang bersifat generik 

dan selanjutnya digunakan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat spesifik 

dalam setiap mata pelajaran. Untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik 

dari tingkatan tiap kompetensi menggunakan acuan Standar Kompetensi lululusan. 

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah yakni sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas empat 

dimensi yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan 

yang disebut dengan Kompetensi Inti (KI). Tingkatan kompetensi berpengaruh pada 

keberhasilan proses pembelajaran dan penilaian. Kompetensi inti dijadikan sebagai 

acuan dalam menetapkan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi dasar dicapai melalui 

rambu – rambu yang disebut Indikator yang bertujuan untuk mencapai hasil belajar 

siswa. Setiap tingkatan kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan 

penilaian dengan  penekanan yang berbeda. Semakin tinggi tingkat kompetensi 

pembelajaran yang ingin dicapai maka semakin tinggi pula pengalaman peserta didik 

dan proses pembelajaran serta penilaian. 

Pembelajaran di lembaga pendidikan menekankan pada proses pembelajaran 

maupun pengalaman siswa salah satunya yaitu pada mata pelajaran matematika. Mata 

pelajaran matematika SD membekali peserta didik dengan kemampuan mengarahkan  

perhatian  kepadapembelajaran  tentang  nilai-nilai  yang  menuntut  kemampuan  

berhitung,  berupa: penjumlahan,  pengurangan,  perkalian,  dan  pembagian. Dewasa 

ini, para siswa harus mampu berpikir secara logis; mengumpulkan, menganalisis, dan 

meyusun data; membuat keputusan; dan menyelesaikan masalah rumit; dan 

menyelesaikan masalah dengan beberapa langkah (A, 2009). Kemampuan tersebut 

diperlukan supaya peserta didik memiliki kompetensi memperoleh, dan 



3 
 

 
 

memanfaatkan pengetahuan untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah 

serta persaingan yang ketat. Mata pelajaran matematika sebaiknya dikuasai oleh 

setiap peserta didik. Pembelajaran matematika didasarkan pada konsep yang 

membuat pembelajaran dapat bermakna. Pemecahan masalah matematika merupakan 

bagian pokok  dari kurikulum matematika karena pada proses pembelajaran maupun 

hasil penyelesaiannya peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan 

mereka sehari- hari. 

Berdasarkan observasi di kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri 

Koripan 02 oleh peneliti diantaranya dalam pembelajaran Matematika permasalahan 

yang terjadi yaitu hasi belajar matematika cukup rendah. Hal ini dilihat dari hasil 

ulangan harian yang diperoleh <72. Batas ketuntasan maksimum (KKM) di SD 

Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 adalah 72. Dari 24 peserta 

didikdiketahui hanya 11 peserta didik yang memperoleh nilai > 72 yang mencapai 

nilai KKM, sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai <72 dibawah KKM 

sejumlah 13 peserta didik. Data tersebut menunjukkan bahwa yang mencapai nilai 

KKM adalah 45% sedangkan peserta didik yang belum mencapai KKM adalah 55%. 

Dalam proses pembelajaran matematika di SD Negeri Koripan 01 dan SD 

Negeri Koripan 02 guru masih menggunakan model pembelajaran seperti 

demonstrasi, ceramah, dan metode konvensional. Brooks menjelaskan bahwa 

penyelenggara pembelajaran konvensional lebih menekankan pada tujuan 

pembelajaran berupa penambahan pengetahuan, sehingga belajar dilihat sebagai 

proses “meniru” dan peserta didik dituntut untuk dapat mengungkapkan kemampuan 

pengetahuan yang sudah dipelajari melalui kuis atau tes (Sukino, 2015). Penggunaan 

metode pembelajaran konvensional diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

materi peserta didik  dan keaktifan peserta didik. Akan tetapi penggunaan model 

konvensional yang terbiasa dilakukan pendidik kurang dapat mengaktifkan belajar 

peserta didik dalam pembelajaran matematika. Sehingga peserta didik merasa bosan 

dan jenuh dalam pembelajaran. Untuk dapat mengaktifkan proses belajar peserta 
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didik maka pendidik ingin membandingkan model konvensional dengan penggunaan 

model permainan berupa pembelajaran yang menekankan pada sistem kerja 

kelompok. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang terdiri dari 

kelompok yang dibentuk secara heterogen yang saling belajar bersama sebagai suatu 

tim dalam menyelesaikan tugas – tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama 

dalam menguasai materi yang disampaikan oleh pendidik (Trianto, 2010).Model 

pembelajaran kooperatif melibatkan peserta didik secara aktif bekerja sama dalam 

belajar kelompok dan tanggung jawab terhadap teman satu timnya dan mampu 

membuat diri mereka belajar (Slavin R. E., 2010). Dalam belajar kooperatif, peserta 

didik dalam satu kelompok terdiri dari 4 – 5 orang yang sederajat, kemampuan 

berbeda, jenis kelamin, suku / ras berbeda, dan hubungan sosial antar peserta didik 

yang saling membantu. Selama bekerja dalam kelompok, tugas anggota kelompok 

adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh pendidik, dan saling 

membantu teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar. Proses belajar 

dalam pembelajaran kooperatif peserta didik selama belajar tinggal dalam 

kelompoknya selama beberapa kali pertemuan. Pengajaran dalam kelompok berupa 

keterampilan – keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam 

kelompoknya, seperti menjadi pendengar aktif, berdiskusi, maupun memberikan 

penjelasan kepada teman satu kelompoknya yang belum menguasai materi. Proses 

belajar dalam satu kelompok belum dapat dikatakan baik apabila salah satu anggota 

kelompok yang belum menguasai materi pembelajaran. 

Model pembelajaraan kooperatif  salah satunya yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD/ (Student Teams Achievement Division) Model pembelajaran 

STAD merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok – kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4 – 

5 orang peserta didik secara heterogen (Trianto, 2010). Diawali dengan penyampaian 

tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan 

kelompok. Peserta didik ditempatkan dalam kelompok berjumlah 4 – 5 orang 
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heterogen yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin dan 

suku. Kelompok belajar ini melibatkan peserta didik untuk ikut dalam pesentasi kelas 

sehingga terjadi diskusi kelas. Presentasi kelompok harus mencakup komponen dari 

keseluruhan pelajaran yang dilakukan yang meliputi kegiatan kelompok, penilaian 

kelompok maupun penilaian independen antar peserta didik secara berturut – turut.  

Secara umum model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division)  merupakan model berkelompok yang mengarahkan peserta 

didik untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan dan dapat meningkatkan 

interaksi antara peserta didik (Trianto, 2010). Hal ini, terjadi  antara peserta didik satu 

dan peserta didik yang lain dalam kegiatan saling membantu, saling tukar menukar 

ide mengenai masalah yang sedang dipelajari bersama. Model pembelajaran 

konvensional lebih sering digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran sehari – hari 

tanpa menyesuaikan model yang tepat pada karakteristik materi yang akan diajarkan. 

Pembelajaran konvensional pada proses pembelajaran cenderung berpusat pada 

pendidik, menjadikan peserta didik kurang aktif dikarenakan peserta didik lebih 

sering mendengarkan penjelasan dari pendidik tanpa memahami bagaimana belajar, 

berpikir dan memotivasi diri. 

Melihat permasalahan yang ada, peneliti ingin membuktikan keefektifan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

dengan model konvensional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 pada 

materi pokok  bangun datar persegi dan persegi panjang di SD Negeri Koripan 01 

dengan SD Negeri Koripan 02 Semester 2 Tahun pelajaran 2017/2018. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik tentang pembelajaran 

matematika di kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dengan SD Negeri Koripan 02 Semester 

2 Tahun pelajaran 2017/2018 diperoleh permasalahan yang sama bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Hal ini dikarenakan kegiatan 

pembelajaran pendidik dalam mengelola pembelajaran matematika masih 

menggunakan model pembelajaran ceramah dan jarang menggunakan alat peraga. 
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Sehingga peserta didik kurang tertarik untuk aktif dalam pembelajaran matematika 

yang mengakibatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran kurang. 

Pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran berdampak pada hasil belajar 

matematika peserta didik yang rendah, banyak peserta didik yang mendapat nilai 

matematika di bawah KKM. Masalah yang mendominasi dalam penelitian ini adalah 

lemahnya pemahaman konsep matematika pada peserta didik karena pendidik jarang 

menggunakan alat peraga dan masih menggunakan model pembelajaran ceramah 

sehingga kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran.Maka peneliti ingin 

membandingkan model pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yaitu model 

pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

Student Teams Achievement Division terhadap hasil belajar matematika peserta didik 

kelas 3  pada materi pokok bangun datar persegi dan persegi panjang di SD Negeri 

Koripan 01 dengan SD Negeri Koripan 02 Semester 2 Tahun pelajaran 2017/2018..  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar penelitian ini lebih jelas 

dan terarah. Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang hasil belajar 

matematika dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) dibandingkan dengan menggunakan model 

konvensional peserta didik kelas 3 pada materi pokok bangun datar persegi dan 

persegi panjang di SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 Semester 2 

Tahun pelajaran 2017/2018. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

pesera didik kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018? 
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2. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) dalam meningkatkan hasil belajar matematika 

peserta didik kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) pada peserta 

didik kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 Semester 02 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2.  Untuk mendiskripsikan mengenai penerapan model pembelajaran  kooperatif 

tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dalam meningkatkan 

efektivitas belajar matematika pada peserta didik kelas 3 SD Negeri Koripan 

01 dan SD Negeri Koripan 02 Semester 02 Tahun Pelajaran 2017/2018 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1)  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan 

teoritis bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dapat meningkatkan efektivitas belajar matematika. 

2) Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini, diharapkan untuk bisa memberikan masukan dan 

manfaat kepada: 

a. Pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagi pendidik tentang model Kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division). Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan pendidik dalam mengajar di kelas  pada pembelajaran 

matematika. 
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b. Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dengan menggunakan model Kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division) dapat meningkatkan 

aktivitas peserta didik dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini 

diharapkan dengan menggunakan Kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dapat meningkatkan pemahaman peserta didik 

dalam pembelajaran matematika. 

c. Lembaga Pendidikan 

Memberikan masukan bagi lembaga pendidikan dalam rangka 

mengefektifkan pembinaan dan pengolahan dalam proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif. 

 

 

 


