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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sasaran  utama pendidikan di Sekolah Dasar adalah memberikan

bekal secara maksimal tiga kemampuan dasar yang meliputi kemampuan

baca,tulis dan hitung. Dalam standar isi kurikulum KTSP 2006 dinyatakan

bahwa Standar Kompentensi Matematika, pelajaran matematika diberikan

kepada peserta didik untuk  membekali peserta didik dengan kemampuan

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

bekerjasama.

Matematika sebagai suatu mata pelajaran disekolah dinilai  cukup

memegang peran  penting, karena matematika merupakan suatu sarana

berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis, dan sistematis. Oleh sebab itu,

akan sangat penting jika matematika dapat dikuasai sedini mungkin oleh

para siswa, namun faktanya banyak orang yang tidak menguasai

matematika, termasuk anak-anak yang masih duduk dibangku SD-MI,

mereka mengangap bahwa  matematika sulit dipelajari, serta gurunya

kebanyakan tidak menyenangkan, membosankan, menakutkan, angker,

killer, dan sebagainya. Sikap ini tentu saja mengakibatkan hasil belajar

matematika mereka menjadi  rendah. Akibat lebih lanjut lagi mereka

menjadi semakin tidak suka terhadap matematika sehingga hasil belajar

matematika mereka menjadi semakin merosot (Pitajeng, 2006:1).

Berdasarkan hasil nilai semester 1 tahun 2012/2013 yang diperoleh

siswa mata pelajaran matematika, didapat hasil belajar siswa masih banyak
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yang rendah dalam mata pelajaran matematika. Dari 22 siswa yang terdiri dari 11

siswa perempuan dan 11 laki-laki, hanya 12 siswa yang tuntas (55%) sedangkan

10 siswa belum tuntas (45%). Melihat hasil tersebut penulis berpendapat perlunya

perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap

materi pembelajaran melalui Penelitan Tindakan Kelas (PTK).

Wanda Ferdianto (2007:2) Keberhasilan dalam mencapai hasil yang

optimal sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru untuk mengelola proses belajar

mengajar. Komunikasi dua arah secara timbal balik sangat di harapkan dalam

proses belajar mengajar. Demi tercapainya interaksi belajar yang optimal yang

padaakhirnyamembawa kepada pencapaian sasaran hasil belajar yang maksimal.

Untuk mencapai kondisi yang demikian maka perlu adanya fasilitator atau guru,

yang memiliki kemampuan untuk menciptakan situasi belajar yang melibatkan

siswa secara aktif sekaligus membangun motivasi siswa.

Dalam proses belajar mengajar guru bukan hanya sebagai sumber bagi

siswa dan siswa mendapat informasi yang disampaikan oleh guru. Dalam faham

kontruktivisme terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam

berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan bersama akan disimpulkan bersama,

peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang maksimal.

Di antara berbagai model pendekatan dalam pembelajaran, salah satu

modelnya adalah model pembelajaran student teams achievement division

(STAD). Model pembelajaran student teams achievement division (STAD)

menurut Slavin (2005:127) kooperatif memotivasi para siswa mencoba saling

berinteraksi satu sama lain untuk melakukan tugas-tugas akademik, dan oleh

sebab itu membuat para siswa merasa teman sekelas mereka ingin agar mereka

melakukan yang terbaik dari diri mereka. Dalam model pembelajaran STAD,

kelompok dan tanggung jawab individu adalah dalam memberikan secara sunguh-

sunguh kepada siswa untuk saling membantu satu sama lain dan untuk saling

mendorong untuk melakukan usaha yang maksimal.
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Model pembelajaran yang mengajar siswa untuk belajar dalam kelompok

sehingga siswa terbiasa aktif bertanya dan berpendapat sehingga menumbuhkan

kemandirian siswa, salah satu model pembelajarannya adalah Student Teams

Achievement Division (STAD).

Dari uraian di atas dapat dipandang bahwa model pembelajaran kooperatif

tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal dengan proses

penerapan- penerapan dan langkah-langkah dalam pembelajarannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kegiatan pembelajaran matematika kelas IV, metode pembelajaran

ceramah yang selalu digunakan dengan alasan waktu belajar yang selalu tidak

cukup. Hal ini menyebabkan pembelajaran hanya fokus pada guru saja dan siswa

bosan dalam kegiatan pembelajaran, interaksi guru dengan siswa, dan siswa

dengan siswa  masih kurang. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa rendah.

Guru seharusnya mengunakan model pembelajaran berkelompok untuk

membiasakan siswa aktif bertanya dan berpendapat, salah satu model

pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan berpendapat dalam kegiatan

pembelajaran dan bertanggung jawab dalam diri siswa  adalah  model

pembelajaran student teams achievement division (STAD).

1.3 Rumusan Masalah

a. Apakah   penerapan Student Teams Achievement Division (STAD ) dapat

meningkatkan hasil belajar matematia  pada siswa kelas IV SD N Kalibeji  01

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

b. Bagaimana cara  penerapan Student Teams Achievement Division (STAD)

dapat meningkatkan  hasil belajar matematika  siswa kelas IV SD N Kalibeji

01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa siswa kelas IV SD Negeri

Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Semsester II tahun

ajaran 2012/2013 dengan mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Student Teams Achievement Division (STAD)

b. Untuk membuktikan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe

Student Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil

belajar siswa kelas IV SD Negeri Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang,

Kabupaten Semarang Semester II tahun ajaran 2012/2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti ini diharapkan mempunyai

manfaat dalam pendidikan baik secara lansung maupun tidak lansung. Adapun

manfaat peneliti ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Peneliti sangat diharapkan memberikan sumbangan ilmu yang baik dan

positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh

penerapan model pembelajaran Student Teams Achievementt division (STAD)

terhadap hasil belajar siswa.

b. Manfaat praktis

1. Manfaat bagi siswa

a. Siswa merasa tertarik dan mudah dalam  memahami materi

pelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe

STAD  dalam proses pembelajaran.

b. Siswa meningkatkan tanggung jawab dan rasa kebersamaan bagi

setiap kelompok kerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran.

2. Manfaat bagi guru
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a. Guru dapat semakin mantap dan melibatkan siswa secara aktif

dalam mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran

b. Menemukan pengalaman dalam kegiatan  pembelajaran model

pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai sasaran yang diamati

untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV.

3. Manfaat bagi sekolah

a. Dapat di sumbangkan yang baik bagi sekolahan  untuk memotivasi

guru, dalam proses pembelajaran harus mengunakan model

pembelajaran supaya siswanya merasa tidak bosan dalam

mengikuti pelajaran matematika.


