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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang di ajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi. 

Menurut Ariyadi (2012:3) mengatakan “Matematika adalah suatu ilmu 

pengetahuan yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

pelajaran Matematika sangatlah perlu untuk setiap individu yang memperoleh 

pendidikan, baik pendidikan dasar maupun diperguruan tinggi Matematika terus 

dipelajari”.  

Menurut Rey (Sri Subarinah, 2006: 1) Matematika adalah telaah tentang 

pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa dan 

suatu alat.Pelajaran Matematika memiliki hubungan yang erat dalam setiap 

kehidupan manusia. Menyadari pentingnya Matematika dalam kehidupan 

manusia, perlu adanya rencana untuk pembelajaran yang menarik bagi guru 

untuk menanamkan konsep Matematika. Hal ini dilakukan agar pembelajaran 

yang berlangsung menjadi bermakna bagi siswa. Namun menurut Ariyadi 

Wijaya (2012: 3), hal yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa 

membuat Matematika menjadi lebih menarik bagi siswa.  

Ariyadi Wijaya (2012: 8) merumuskan dalam pembelajaran Matematika 

sesorang siswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

suatu soal Matematika. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran 

Matematika kita harus mengintresprestasikan proses melatih dan proses 

mendidik. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip pembelajaran Matematika 

yang dirumuskan oleh NCTM (2000), yaitu dimana siswa harus mempelajari 

Matematika melalui pemahaman serta secara aktif membangun pengetahuan 

baru. Oleh karena itu setiap pembelajaran yang berlangsung, seorang guru perlu 

membangun pemahaman siswauntuk memperoleh pengetahuan baru.  

Namun seperti sudah menjadi kesepakatan bersama, Matematika sering 

dianggap pelajaran yang paling sulit oleh siswa. Pelajaran ini dianggap sulit  



2 

 

mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.  Efek pandangan ini 

adalah banyak siswa yang merasa sudah anti dengan Matematika sebelum mereka 

betul-betul mempelajarinya (Ariyadi Wijaya,2012:12). 

Dengan adanya pendangan “Anti Matematika’’ sering kali berpengaruh 

pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika.  Hal ini terlihat dari 

hasil penelitian PISA (programme for international student assessment) 

Matematika tahun 2009 diperoleh 43.5% siswa Indonesia tidak mampu 

menyelesaikan soal PISA paling sederhana, dan 33.1% hanya bisa mengerjakan 

pertanyaan dari soal kontekstual. Hanya 0.1% siswa indonesia  yang mampu 

mengembangkan dan mengerjakan pemodelan Matematika yang menuntut 

keterampilan berpikir dan penalaran.  

Rendahnya hasil belajar juga terlihat dari hasil belajar ulangan tengah 

semester (UTS) siswa kelas 4 di SDN Tlogo sebanyak 74 % (25 orang siswa) dari 

34 siswa tidak memenuhi KKM ( kriteria Ketuntasan Minimal) > 65, dan hanya 

52 % (9 orang siswa) dari 34 orang siswa yang memenuhi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Hal ini menunjukkan bahwa pelajaran Matematika sangat 

sulit sehingga hasil belajar siswa rendah.  

Rendahnya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah pembelajaran 

yang dilakukan guru didalam kelas. Pembelajaran yang dilakukan guru didalam 

kelas secara monoton (Konvensional) menjadi tidak menarik bagi siswa sehingga 

hasil belajar siswa rendah. Banyak hal-hal menarik yang dapat dilakukan guru 

dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah dengan mengunakan model dan 

alat  pembelajaran  yang menarik.  

Menurut Arends dalam Agus Suprijono (2009: 46) mengatakan “model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas”. Oleh karena itu 

model pembelajaran diharapkan dapat membantu guru dalam dalam 

mengembangkan ide, keterampilan dan cara berpikir siswa dalam proses belajar 

dikelas. Salah satu model pembelajaran yang menarik  adalah STAD (Student 
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Team Achievement Devision). Model ini menekankan pada kerja kelompok, 

dimana guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Kelompok pada model STAD dibagi secara heterogen dan setiap siswa berhak 

memperoleh kemajuan individual selain skor dalam kelompok.  

Model-model yang digunakan guru harus senantiasa memberikan ransangan 

kepada peserta didik sehingga peserta didik memberikan respon yang baik selama 

proses pembelajaran. Tidak hanya model pembelajaran, alat peraga pembelajaran  

juga memiliki peran yang amat penting dalam proses belajar mengajar.  

Menurut Nana Sudjana (2002: 99) mengatakan “ alat peraga memiliki peran 

penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang 

efektif”. Dengan adanya alat peraga dalam menyampaikan materi pembelajaran, 

siswa akan dapat menangkap konsep-konsep tentang materi yang disampaikan 

dengan baik.  

Banyak alat peraga  yang dapat digunakan guru dalam proses belajar 

mengajar, diantaranya alat peraga tiga dimensi. Dengan alat peraga yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik, hasil belajar yang diperoleh menjadi lebih baik .  

Dari hasil pengamatan saat proses belajar berlangsung di SDN Tlogo dan 

SDN Karangtengah 01, dalam proses pembelajaran Matematika IV dikelas 

cenderung bersifat Teacher center dari pada Student center. Pembelajaran 

demikian menyebabkan siswa jenuh dalam mengikut pelajaran Matematika yang 

bersifat abstrak. Siswa tidak bersemangat mengikut pelajaran, sehingga kurang 

memperhatikan guru dalam menyampaikan materi pelajaran.  

Dalam rangka mengoptimalkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika, pemilihan  model dan alat peraga yang kurang tepat mengakibatkan 

hasil belajar rendah. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus mampu 

memilih  model pembelajaran dan memanfaatkan alat peraga dalam proses 

pembelajaran dikelas serta mampu menciptakan suasana kelas menjadi 

menyenagkan. Salah satu rancangan pembelajaran yang dapat memotivasi dan 

menjadikan siswa merasa senang adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif dan mengkolaborasikan dengan alat peraga sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Hasil penelitian Yupensius (2013: 14) menyebutkan “model pembelajaran 

STAD merupakan model pembelajaran berkelompok dimana siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa. Pembagian 

kelompok disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dalam pembelajaran 

menggunakan STAD, siswa dilatih untuk berkerja bersama, saling memberikan 

motivasi antara yang satu dengan yang lain sehingga memperoleh hasil yang 

maksimal”.  

Hasil penelitian Dwi Rina Sulistyaningsih (2013: 10). Menyebutkan bahwa 

“alat peraga adalah alat yang digunakan untuk membantu memperjelas materi 

yang disampaikan oleh guru  sehingga siswa mengindrakan dengan baik dan 

memiliki kesan yang lama”. Namun sebagai seorang guru, haruslah bisa memilih 

alat peraga yang sesaui dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga akan memudahkan siswa dalam memahami konsep-

konsep Matematika yang bersifat abstrak.  

Pembelajaran dengan model STAD (Student Team achievement Divisions) 

dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi diharapkan akan dapat 

memotivasi siswa untuk mengikuti mata pelajaran Matematika, tidak membuat 

siswa jenuh dalam proses belajar mengajar. Keberadaan alat peraga dengan 

menggunaka model yang sesuai dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar bersama dengan kelompok. Siswa akan dituntun untuk menemukan 

sendiri konsep yang dipelajari bersama kelompok sehingga mempermudah 

pemahaman siswa terhadap konsep Matematika.  

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Tlogo dan SD Negeri 

Karangtengah 01. Berdasarkan hasil observasi  wawancara terhadap guru kelas 

IV SD Negeri Tlogo dan SDN Karangtengah 01, siswa masih sulit memahami 

konsep-konsep Matematika walaupun yang sederhana sehingga berdampak 

negatif terhadap hasil belajar siswa. Pemilihan tempat di SD Negeri dan SD 

Negeri Karangtengah 01 karena kedua sekolah ini merupakan satu Gugus di 

Kabupaten Tuntang yaitu Gugus Perkutut Tuntang. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan di SD Negeri Tlogo belum ada peneliti yang melakukan penelitian 
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tentang Penerapan model STAD dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi 

untuk  mengetahui hasil belajar mata pelajaran Matematika.  

Dari dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitan untuk mengetahui pengaruh penerapan model STAD (Student Team 

Achievement Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi terhadap 

hasil belajar Matematika. Dengan demikian, penulis memilih judul “Pengaruh  

Penerapan Model STAD (Student Team Achievement Devisions) Dengan 

Memanfaatkan Alat Peraga Tiga Dimensi Terhadap Hasil Belajar  Matematika 

Pada Siswa Kelas 4 Semester II SDN Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang Tahun Pelajaran 2013/2014”.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai 

berkiut : 

1. Mata pelajaran Matematika yang dianggap sulit, disampaikan tanpa 

menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik, guru cenderung yang 

aktif, sehingga siswa hanya sebagai penerima ilmu.  

2. Proses pembelajaran kurang memanfaatkan alat peraga yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa, sehingga 

membuat siswa jenuh dan tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh 

guru.  

3. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan kurangnya guru mengunakan model 

pembelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan oleh guru kepada peserta didik.  

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti sebagai berikut : “Apakah  ada Pengaruh yang signifikan Penerapan 

Model STAD (Student Team Achievement Devisions) dengan Memanfaatkan Alat 

Peraga Tiga Dimensi Terhadap Hasil Belajar  Matematika Pada Siswa Kelas 4 

Semester II SD N Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pengaruh Penerapan Model STAD (Student Team Achievement 

Devisions) Dengan Memanfaatkan Alat Peraga Tiga Dimensi Terhadap Hasil 

Belajar  Matematika Pada Siswa Kelas 4 Semester II SD N Tlogo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

1.5 Manfaat Penelitan 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang positif terhadap 

dunia pendidikan dan tokoh-tokoh yang peduli terhadap pendidikan saat ini. 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

a)  Penelitian  ini diharapkan kepada para pendidik dan calon pendidik 

akan semakin memahami pentingnya model Pembelajaran STAD dan 

alat peraga dalam proses pembelajaran Matematika. 

b) Dengan adanya penelitian ini memberikan informasi kepada guru-

guru Matematika tentang pentingnya penggunaan alat perag dan 

pemanfaatan model pembelajaran yang inovatif. 

b. Bagi Siswa 

a) Adanya pengalaman belajar yang didapatkan secara langsung dengan 

model STAD dan media alat peraga.  

b) Siswa menyadari pentingnya menyelesaikan atau memperoleh 

pengetahuan baru dengan adanya kelompok.  

c) Dengan adanya model pembelajaran STAD yang inovatif dan media 

alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika 

1.5.2 Manfaat Teoritis  

a)  Penelitian ini diharapkan semakin memberikan pengaruh positif 

terhadap dunia pendidikan khususnya pembelajaran Matematika SD.  
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b) Dengan adanya penelitian ini semakin menambah sumbangan ilmu 

pada lembaga pendidikan tentang model pembelajaran dan ala peraga 

tiga dimensi.  

 


