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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang penuh dengan kompetitif merupakan tantangan bagi dunia 

pendidikan khususnya mata pelajaran matematika, karena mata pelajaran matematika 

merupakan universal yang mendasari perkembangan teknologi modern yang mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia serta 

perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat yang dilandasi oleh 

perkembangan matematika secara teori bilangan,aljabar,analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit maka dari itu mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

siswa mulai sekolah dasar dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif, pendekatan 

pembelajaran inovatif seyogyanya dikembangkan dengan cara mengadaptasi atau 

mengadopsi teknologi pembelajaran inovatif yang memenuhi standar internasional. Hal ini 

tidak lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi amanat salah satu kebijakan 

inovatif, yaitu mutu lulusan tidak cukup bila diukur dengan standar lokal atau nasional saja. 

(Mohamad Nur, 2003) 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Th. 2003). Tujuan ini dituangkan dalam tujuan 

pembelajaran matematika yaitu melatih cara berfikir dan bernalar, mengembangkan 

aktifitas kreatif, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan 

kemampuan menyampaikan infomasi atau mengkomunikasikan gagasan. Sehingga 

matematika merupakan bidang ilmu strategis untuk membentuk generasi yang siap 

menghadapi era global yang penuh dengan kompetitif tersebut. Matematika sebagai 

disiplin ilmu turut andil dalam pengembangan dunia teknologi yang kini telah mencapai 

puncak kecanggihan dalam mengisi berbagai kebutuhan hidup manusia.  

Pada umumnya guru dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum 

mengeluhkan pada muridnya tentang belajar matematika. Matematika memang menjadi 

bahan perbincangan para murid dan orang tua, mereka sebagian orang memandang 

bahwa matematika merupakan pelajaran yang sukar dan momoknya mata pelajaran. Pada 
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kegiatan ini ingin mendalami apakah benar matematika itu memang sulit, tidakkah bisa 

pembelajaran matematika dicarikan solusinya terhadap masalah di atas. Adakah strategi 

pembelajaran yang membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan sehingga 

siswa dapat menerapkan model STAD (Student Teams-Achievement Divisions). 

Demikian pula yang terjadi pada pembelajaran matematika  di kelas 4 SD Negeri 3 

Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Ternyata setelah dianalisa hasil 

ulangan formatif, hasilnya belum memuaskan, karena siswa yang tuntas dalam 

pembelajaran hanya mencapai 33 %, sedangkan yang tidak tuntas 67%.Sedangkan nilai 

rata-rata 56 nilai tertinggi 82 dan nilai terendah 30 ( KKM 6,5 ). 

Melihat hasil analisa dan dari hasil tes formatif ternyata yang tuntas baru 7 siswa 

sedangkan 14 siswa  belum tuntas. 

Tabel 1.1 
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Jumo pada   Kondisi 

Awal Tahun Pelajaran : 2013/2014 
 

No Ketuntasan Frekfensi Persentase 

1. Tuntas 7 33 % 

2. Tidak tuntas 14 67 % 

Rata-rata 56 

Nilai Tertinggi 82 

Nilai Terendah 30 

 

Tabel 1.2 
Distribusi Frekkuensi Hasil Belajar Matematika Siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo 

 Pra Siklus 
No Interval Frekuensi % 

1 >65 14 67% 

2 66-75 4 19% 

3 76-85 2 9% 

4 86-100 1 5% 

 Jumlah 21 100% 
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Hal tersebut terjadi karena pada saat pembelajaran berlangsung siswa kurang 

berani bertanya walaupun belum memahami materi. Motivasi belajar siswa sangat rendah. 

Ketika guru bertanya semua siswa tertunduk tidak ada yang menjawab. Antar siswa 

kurang berinteraksi dalam proses pembelajaran.Pada waktu guru memberi soal latihan 

siswa tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Siswa yang memiliki kemampuan 

lebih,tidak mau berbagi kepada teman yang memiliki kemampuan kurang. Setelah latihan 

selesai dan siswa diberi evaluasi,siswa tidak mampu menyelesaikan soal karena tingkat 

prestasi siswa yang rendah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas guru berusaha  memberikan alternatif 

solusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada pelajaran matematika yaitu 

 dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment Division) mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo . 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo. 

Permasalahan tersebut antara lain : Siswa kurang berani bertanya walaupun belum 

memahami materi. Antar siswa kurang berinteraksi dalam proses pembelajaran. Siswa 

yang memiliki kemampuan lebih, tidak mau berbagi pada teman yang memiliki 

kemampuan kurang. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Tingkat prestasi siswa yang 

rendah. Dengan adanya permasalah tersebut peneliti berusaha memberikan alternatif 

tindakan atau solusi yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment 

Division) mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo Kecamtanan 

Kedungjati Kabupaten Grobogan semester 1 tahun pelajaran 2013/2014. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “Apakah pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment 

Division) mampu meningkatkan hasil belajar matematika  kelas 4 SD Negeri 3 Jumo 

Kecamtanan Kedungjati Kabupaten Grobogan semester 1 tahun pelajaran 2013/2014.?”. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 
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Jumo Kecamtanan Kedungjati Kabupaten Grobogan semester 1 tahun pelajaran 

2013/2014. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini dapat dimanfaatkan antara lain  

1. Bagi Siswa 

a. Dijadikan pedoman memecahkan suatu masalah khususnya 

masalah pemahaman materi pelajaran. 

b. Potensi siswa benar-benar dapat ditumbuh kembangkan. 

c. Kekurangan-kekurangan dapat diminimalkan sehingga prestasi 

belajar dapat meningkat. 

2.  Bagi Guru 

a. Menumbuhkan kreatifitas guru dalam menentukan model, metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan proses pembelajaran. 

b. Sebagai bahan kajian para guru untuk meningkatkan prestasi siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

c. Menumbuhkan kerja sama yang solid antar guru untuk 

pengembangan diri demi kemajuan anak didik. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai alat untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

b. Dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam 

pembelajaran matematika di SD. 


