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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru, 

dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa dalam suatu lembaga 

pendidikan agar dapat mempengaruhi cara siswa mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengajak para peserta 

didik menuju pada perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial. 

Seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (2005) yaitu:  

“Fungsi tujuan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  

 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam rangka 

mengembangkan potensi peserta didik, maka proses pembelajaran harus fleksibel, 

bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oleh 

karena itu, salah satu cara strategis dalam rangka menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas adalah dengan menggunakan pendekatan dan model-

model dalam pembelajaran. 

Matematika adalah mata pelajaran yang penting dan perlu diajarkan kepada 

siswa mulai dari bangku SD, hal ini sesuai dengan Permendiknas No 22 Tahun 

2006, mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 



2 
 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui matematika sangat penting dan bermanfaat 

bagi siswa. Namun, banyak siswa yang saat ini masih tidak menyukai mata 

pelajaran matematika dan mengalami kesulitan belajar matematika. 

Salah satu masalah pembelajaran matematika di SD Negeri Ujung-ujung 02 

Kecamata Pabelan Kabupaten Semarang adalah hasil belajar siswa dalam proses 

belajar mengajar  di kelas sangat rendah, karena siswa kurang memperhatikan 

pelajaran. Sebelum pembelajaran matematika dimulai, siswa sudah terlihat tidak 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Berbagai upaya sudah dilakukan 

oleh guru mulai dari mengubah posisi tempat duduk, memberikan bahan untuk 

diskusi, hingga mengajukan pertanyaan untuk memotivasi siswa. 

Kemampuan siswa SD Negeri Ujung-ujung 2 Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Semarang dalam prestasi belajar matematika siswa kelas 5 masih kurang dengan 

KKM 70, siswa hanya mendapatkan nilai rata-rata 61, hal ini dikarenakan siswa 

kurang aktif, kurang kreatif, dan kurang berminat dalam pelajaran matematika. 

Guru juga masih menggunakan pembelajaran dengan penugasan dan tanya jawab. 

Sehingga hasil belajar matematika siswa rendah, yang dapat dilihat dari tabel 1 di 

bawah ini: 

Tabel 1 

Distribusi frekuensi hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Ujung-ujung 2 

No. Ketuntasan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 5 23% 

2 Tidak tuntas 17 77% 

Jumlah 22 100% 

Nilai maksimum 87 

Nilai minimum 45 

Nilai rata-rata 61 

 

Dengan KKM 70, siswa yang nilainya di atas KKM atau yang tuntas hasil 

belajarnya pada mata pelajaran Matematika hanya 5 siswa atau 23% siswa dalam 
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kelas, sedangkan siswa yang belum tuntas 17 siswa atau 77%. Nilai tertinggi 

hanya 87 sedangkan nilai terendah 45. 

Siswa Sekolah Dasar pada umumnya berusia antara 7-12 tahun. Secara umum 

peserta didik SD memiliki 4 karakteristik (Kurniawan dalam Naniek dkk, 2012:5) 

yaitu: senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan 

senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung. 

Menurut Piaget (dalam Ibrahim, 2012:79) siswa usia SD berada pada tahap 

operasional kongrit. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan 

dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun 

masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Zoltan P. Dienes (dalam Somakim, 2007) mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep 

atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan 

dapat dipahami dengan baik.  Jadi, jika benda-benda atau objek-objek dalam 

bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam 

pengajaran matematika. 

Menurut Dienes (dalam Somakim, 2007), permainan matematika sangat 

penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan 

secara kongkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika 

pada anak didik. Pembelajaran juga akan lebih bermakna jika dilakukan dalam 

kelompok, karena dengan berada dalam kelompok siswa akan saling membantu 

dalam memecahkan masalah. Seperti yang dikatakan  Anita Lie (2002:28) bahwa 

model pembelajaran kooperatif tidak hanya belajar dalam kelompok, namun ada 

unsur-unsur dasar pembelajaran yang membedakan dengan pembagian kelompok 

secara acak. Salah satu metode pembelajaran kooperatif yaitu adalah STAD. 

Model pembelajaran STAD merupakan sebuah strategi pembelajaran 

kooperatif yang memberi tim berkemampuan majemuk latihan untuk mempelajari 

konsep dan keahlian bersama para siswanya (Slavin dalam Paul Edggen, 

2012:144). Dalam pembelajaran STAD, siswa ditempatkan ke tim-tim belajar 

yang beranggotakan empat orang yang bercampur tingkat kinerja, jenis kelamin, 

dan suku bangsa. Guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa bekerja dalam 

tim mereka untuk memastikan semua anggota tim telah menguasai pelajaran 
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tersebut. Akhirnya, semua siswa mengikuti ujian kecil sendiri-sendiri tentang 

bahan tersebut dan pada saat itu mereka tidak boleh membantu satu sama lain. 

Dari uraian di atas, menarik perhatian peneliti untuk melakukan proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang baru bagi siswa. 

Dengan menggunakan teori belajar Dienes (games) dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditemukan masalah yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 

Ujung-ujung Kecamatan Pabelan. Permasalahan tersebut antara lain: minat siswa 

dalam belajar Matematika sangat kurang, siswa kurang memperhatikan pelajaran. 

Sebelum pembelajaran matematika siswa sudah terlihat tidak bersemangat dalam 

menerima pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 

memberitahukan  bahwa siswa cenderung lupa pada pelajaran yang sudah 

diberikan. Sehingga menyebabkan ketuntasan belajar klasikal siswa kelas 5 pada 

pelajaran Matematika hanya 23% siswa dengan nilai rata-rata hanya 61 padahal 

KKM yang ditetapkan oleh sekolah adalah 70. 

Selain disebabkan oleh siswa, rendahnya hasil belajar Matematika siswa kelas 

5 juga disebabkan oleh guru kelas 5 belum menerapkan struktur mengajar yang 

baik, dalam pembelajaran guru masih menggunakan mpembelajaran konvensional 

dengan tanya jawab dan penugasan. Saat pembelajaran berlangsung siswa 

cenderung pasif, guru belum menerapkan pendekatan yang tepat untuk membantu 

kesulitan belajar siswa, sehingga memperkuat anggapan siswa bahwa Matematika 

itu sulit dan siswa menjadi kurang aktif, kurang kreatif, dan kurang berminat 

dalam pelajaran matematika. 

Seharusnya proses pembelajaran, guru memilih metode yang tepat dalam 

mengajar serta menggunakan media atau alat peraga yang dapat mendorong siswa 

aktif  dalam belajar dan dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran 

dengan senang sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil yang baik. 

Misalnya dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok kemudian siswa 
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mendiskusikan lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru. Kelompok akan 

mempresentasikan hasilnya ke depan kelas kemudian kelompok lain menanggapi 

hasil dari kelompok yang maju ke depan kelas. Penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD seperti ini akan membuat siswa aktif karena akan terjadi 

kerjasama dalam suatu tim, dimana siswa yang mampu akan mengajari siswa 

yang kurang mampu. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi tiap 

kelompok. Dengan penggunaan teori belajar Dienes (Games) dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan akan dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa kelas 5 semester II tahun pelajaran 2012/2013 di SD 

Negeri Ujung-ujung 2 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah-masalah tersebut di atas, penulis memiliki 

kesimpulan sementara bahwa pada dasarnya siswa kurang tertarik dengan materi 

pembelajaran yang disampaikan guru. 

Maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi hanya pada penggunaan 

teori belajar Dienes (Games) dalam model pembelajaran Kooperatif tipe Student 

Team-Achievement Divisions (STAD). Hal ini mengingat penggunaan model 

pembelajaran yang menarik dimungkinkan dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa, sehingga hasil belajar siswa diharapkan juga akan meningkat. 

 

1.4 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan rumusan masalah 

sebagai berikut : ”Apakah penggunaan teori belajar Dienes (Games) dalam model 

pembelajaran Kooperatif tipe Student Team-Achievement Divisions (STAD) dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri Ujung-ujung 01 

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Semester 2 tahun pelajaran 2012-2013.” 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 di SD 
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Negeri Ujung-ujung 2 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dengan 

menggunakan teori belajar Dienes (Games) dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat Penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Untuk meningkatkan dan memperbaiki penguasaan materi 

pembelajaran Matematika bagi siswa kelas IV SD Negeri 02 Ujung-

Ujung  dan mengaktifkan pembelajaran di kelas. 

b. Untuk mengaktifkan siswa pada pembelajaran Matematika di kelas. 

c. Untuk memumbuhkan motivasi pada pembelajaran Matematika di 

kelas. 

2. Manfaat bagi guru 

Meningkatkan kemampuan guru menggunakan model pembelajaran 

yang efektif sebagai acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan  pada proses pembelajaran berikutnya. 

3. Manfaat bagi Institusi Sekolah 

a. Untuk memecahkan masalah yang positif yang dihadapi di sekolah dan 

sebagai upaya untuk memaksimalkan proses pembelajaran dijenjang 

Pendidikan Sekolah Dasar 

b. Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah pada 

umumnya dan secara tidak langsung upaya meningkatkan mutu pendidi 

 

 

 

 

 


