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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi manusia agar ia bersedia 

dan mampu mewujudkan apa yang ia pandang sebagai makna eksistensi manusia di 

dunia ini, maka dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa 

yang bersangkutan. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

bab II pasal 3 menjelaskan bahwa : …… pendidikan nasional   bertujuan untuk 

mengembangkan 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 serta bertanggungjawab. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut maka diselenggarakan 

suatu sistem pendidikan nasional yang mengarah dan mengacu pada upaya peningkatan 

mutu pendidikan. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang elah disusun 

berdasarkan satuan pendidikan masing-masing. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan di atas diharapkan semua warga negara dapat 

memperoleh pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui dua jalur, yaitu pendidikan 

sekolah dan luar sekolah. Sistem Pendidikan Nasional memberikan kesempatan belajar 

yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. 

Di sinilah sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai dapur 

masyarakat perlu memikirkan bagaimana menyiapkan anak didiknya yang kelak 

memasuki sebagai anggota masyarakat yang aktif mampu dan bertanggung jawab 

secara dewasa. Maka peran guru sangat penting sebab guru tidak hanya mentransfer 

ilmu saja melainkan membimbing dan mendidik. Namun kenyataan peran ini sering 

dilupakan. Hal itulah yang membuat siswa bosan sehingga pembelajaran tidak menarik 

minat siswa, akhirnya berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. 
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Dalam proses belajar mengajar penggunaan media maupun berbagai pendekatan 

sangat membantu keberhasilan pembelajaran. Melalui pendekatan siswa dapat 

menggunakan indra yang dimilikinya. Semakin banyak alat indra yang digunakan oleh 

siswa maka sesuatu yang dipelajari akan mudah diterima dan diingat. Kenyataannya 

persoalan ini belum mendapat perhatian guru. 

Materi pembelajaran Matematika di SD dianggap sebagai momok bagi siswa. Jadi 

jika pembelajaran Matematika masih menggunakan cara-cara yang konvensional, maka 

sudah pasti proses pembelajaran tersebut kurang menarik dan diminati anak/siswa. Hal 

ini bukan merupakan pembelajaran yang ideal karena tujuan pembelajaran adalah 

membuat siswa paham dan memiliki trik-trik mengerjakan yang tepat. Berkaitan dengan 

itu hasil belajar siswa menjadi rendah karena siswa tidak terlibat dalam proses belajar. 

Siswa dianggap objek benda mati. 

Target yang harus dicapai siswa SD Negeri Adinuso 02 Kelas I Tahun Pelajaran 

2011/2012 dalam mata pelajaran Matematika perolehan nilai antara 70 – 100. Target 

tersebut belum tercapai sebab dari 24 siswa, 15 siswa belum memenuhi nilai yang 

ditetapkan sebagai indikator keberhasilan dan selebihnya 9 siswa sudah memenuhi 

kriteria namun dalam batas minimal. 

Ketidakberhasilan siswa kelas I SD Negeri Adinuso 02 dalam mata pelajaran 

Matematika tentang “ Bangun Datar” perlu segera diatasi. Tindakan yang akan ditempuh 

peneliti untuk memperbaiki ketidakberhasilan tersebut adalah membangkitkan minat dan 

motivasi belajar siswa dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD. 

Model pembelajaran ini yang dipilih peneliti sebagai upaya perbaikan hasil belajar 

Matematika tentang  “Bangun Datar”. Model pembelajaran ini berfungsi sebagai media 

pembelajaran. 

Harapan yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran adalah siswa kelas I SD 

Negeri Adinuso 02 mampu mencapai indikator keberhasilan pembelajaran matematika 

yaitu nilai rata-rata siswa minimal 70 dan sedikitnya 85 % siswa tuntas belajar. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan fakta di atas, peneliti dengan bantuan teman sejawat, bersama-sama 

melakukan diskusi dengan sejawat untuk menemukan kekurangan-kekurangan dari 



3 

 

pembelajaran matematika tersebut sehingga ditemukan permasalahan-permasalahan 

dalam peneltian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pembelajaran berlangsung kurang efektif hal itu ditunjukan oleh aktifitas guru terlalu 

mendominasi pembelajaran sehingga peran siswa menjadi pasif. 

b. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih belum sesuai harapan 

dimana sebagian besar siswa  belum tuntas belajar. 

 

1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Hasil refleksi untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran matematika di kelas I SD Negeri Adinuso 02 tahun pelajaran 2011/2012 

adalah sebagai berikut : 

1.3.1. Faktor guru dalam mengajar yaitu : 

a. Guru tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

b. Guru kurang menarik dalam penyampaian pelajaran  

c. Guru kurang menguasai model pembelajaran kooperatif dan variatif 

d. Guru tidak menggunakan media yang sesuai 

1.3.2. Faktor dari siswa yaitu : 

a. Siswa kurang terlibat dalam proses belajar mengajar 

b. Siswa mengalami kejenuhan dalam pembelajaran matematika 

c. Siswa kurang berminat dalam pembelajaran matematika  

d. Siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan senang hati 

e. Siswa takut belajar matematika .  

Berdasarkan identifikasi masalah dalam pembelajaran matematika di kelas I 

Negeri Adinuso 02 tahun pelajaran 2011/2012 tersebut diatas maka penulis merumuskan 

cara pemecahan masalah yaitu merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga 

guru melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran matematika sehingga perhatian 

siswa meningkat, siswa tidak takut belajar matematika, siswa mengikuti pembelajaran 

dengan senang hati. Model pembelajaran yang diyakini penulis mampu mewujudkan 

pembelajaran matematika yang efektif tersebut adalah pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Dengan melaksanakan pembelajaran kooeratif tipe STAD maka aktifitas guru 
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akan meningkat sehingga pembelajaran menjadi efektif dan pada akhirnya hasil belajar 

siswa meningkat. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai yaitu “ Apakah penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika materi bangun datar bagi siswa kelas I SD 

Negeri Adinuso 02 tahun pelajaran 2011/2012? 

 

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan dalam peneltian tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar Matematika kelas I SD Negeri Adinuso 02 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi bangun datar. 

1.5.2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan mendorong kajian lebih 

lanjut tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran matematika sehingga mendorong peningkatan hasil belajar 

matematika. 

b. Manfaat Praktis 

1. Manfaat penelitian bagi siswa 

a) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas I SD Adinuso 02 pada mata pelajaran 

matematika. 

b) Meningkatkan keaktifan dan minat siswa dalam pembelajaran matematika. 

c) Melatih siswa untuk menerima keberagaman dari temannya dan melatih 

ketrampilan sosial. 

2. Manfaat penelitian  bagi guru 

a) Memperoleh manfaat profesional dalam mengatasi siswa yang kurang 

memiliki minat dan motivasi belajar, kurang aktif dalam pembelajaran 
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matematika pada kompetensi mengenali bangun datar sehingga hasil belajar 

siswa meningkat. 

b) Memberikan alternatif pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatiftipe 

STAD  untuk meningkatkan prsetasi belajar siswa. 

c) Dapat mengetahui potensi dari masing-masing siswa 

d) Memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan kepada siswa secara lebih 

maksimal 

3. Manfaat bagi Sekolah 

a) Penelitian dilakukan untuk memberikan informasi dan motivasi bagi guru-guru 

lain di SD Adinusi 02 Kecamatan Subah untuk mengembangkan kemampuan 

profesionalnya dengan cara melakukan penelitian tindakan kelas.  

b) Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi kepada guru-guru di SD 

Adinusi 02 Kecamatan Subah untuk melakukan perbaikan pembelajaran 

dikelasnya masing-masing 

c) Hasil belajar siswa untuk mata pelajaran matematika meningkat sehingga 

hasil sekolah juga meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


