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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat 

kelompok bermain (PAUD) hingga perguruan tinggi. Pembelajaran matematika 

khususnya pada tingkat sekolah dasar selalu mendapat tantangan yang tidak 

ringan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan antara lain karena hasil belajar 

siswa sekolah dasar dalam mata pelajaran matematika masih belum memuaskan 

yakni, pencapaian hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika cenderung 

lebih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain seperti IPA, IPS dan 

Bahasa Indonesia (Harnawita, 2008).  

Tinggi rendahnya hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud antara lain adalah motivasi serta 

minat siswa terhadap mata pelajaran matematika (Rahardja, 2002). Motivasi 

merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses belajar dan 

merupakan syarat mutlak untuk belajar karena dengan adanya kecerdasan yang 

cukup serta motivasi yang tinggi maka seorang siswa akan mendapat hasil belajar 

yang maksimal, namun jika siswa dengan kecerdasan kurang maka untuk 

memperoleh hasil belajar yang maksimal harus didukung oleh motivasi belajar 

yang lebih tinggi daripada siswa yang kecerdasannya cukup (Feriyati, 2008).  

Kekurangan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik akan menyebabkan 

kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran baik di 

sekolah maupun di rumah, sehingga hasil belajarnya menjadi tidak maksimal.  

Oleh karena itu, motivasi yang sehat perlu ditumbuhkan secara menyeluruh di 

dalam dunia pendidikan khususnya dalam belajar. Motivasi belajar dalam 

pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai pendorong untuk mau belajar 

matematika dan memiliki keinginan untuk belajar matematika secara kontinu. 

Dengan adanya motivasi belajar, siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran 

matematika dengan semangat dan dalam keadaan sukarela sehingga mereka dapat 
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memahami materi dengan baik dan mencapai hasil belajar matematika yang 

maksimal.  

Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

diantaranya adalah praktik pembelajaran yang masih menggunakan pendekatan-

pendekatan konvensional. Azis (2009) menyatakan bahwa pembelajaran 

matematika yang terjadi selama ini adalah pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan hasil daripada proses pembelajaran itu sendiri, sehingga siswa 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal dalam bentuk lain. Akibat dari 

pembelajaran yang hanya menekankan hasil adalah hasil belajar yang dicapai 

tidak tahan lama atau anak akan mudah lupa pada materi pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru. Hal ini dipertegas oleh Setianingsih (2007) yang juga 

menyatakan bahwa selain faktor siswa, hasil belajar juga dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Penggunaan metode yang kurang tepat 

dapat menimbulkan kebosanan sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar. 

Hal ini menyebabkan siswa lebih banyak pasif sehingga hasil belajarnya tidak 

optimal.  

SD Negeri Karangtengah 01 merupakan salah satu sekolah dasar yang 

hasil belajar matematikanya masih belum optimal. Dari hasil pengamatan 

pembelajaran yang dilakukan di kelas dan hasil wawancara dengan guru kelas 

yang dilakukan peneliti diperoleh informasi bahwa siswa memiliki motivasi yang 

cukup terhadap pelajaran matematika, namun mereka masih merasa kesulitan 

dalam menguasai materi yang diajarkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil tes 

matematika semester gasal tahun ajaran 2011/2012 yang sebagian besar siswa 

masih belum mencapai KKM yang ditentukan sekolah yakni 71. Dalam proses 

pembelajaran terdapat kecenderungan siswa yang pasif dan tidak mau bertanya 

pada guru meskipun sebenarnya belum mengerti materi yang diajarkan oleh guru. 

Berbagai upaya dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa demi 

mendapatkan hasil belajar matematika yang lebih baik. Salah satu strategi yang 

sering digunakan oleh guru untuk mengaktifkan siswa adalah melibatkan siswa 

dalam diskusi dan tanya jawab. Namun strategi ini masih dinilai kurang efektif 

walaupun guru sudah mendorong siswa untuk berpartisipasi. Kebanyakan siswa 
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terpaku menjadi penonton, sementara arena diskusi hanya dikuasai oleh segelintir 

siswa yang menguasai materi. 

Berangkat dari fakta dan kondisi tersebut salah satu  penyelesaian untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa adalah dengan mengembangkan 

suatu metode pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa secara 

maksimal dalam proses pembelajaran. Salah satu pengembangan metode 

pembelajaran yang dapat dilakukan adalah metode yang berdasarkan pendekatan 

belajar konstruktivisme (Harnawita, 2008). Konstruktivisme merupakan salah satu 

pendekatan tentang proses pembelajaran yang menjelaskan tentang bagaimana 

siswa belajar dengan mengkonstruksi pengetahuannya menjadi pengetahuan yang 

bermakna melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain (Winataputra dkk., 

2007). Siswa perlu membina konsep dan pengetahuan yang diberikan guru 

menjadi konsep dan pengetahuan yang bermakna melalui pengalaman awal yang 

dimiliki oleh masing-masing siswa yang kemudian dikonstruksikan dengan 

pengalaman baru. Untuk membantu siswa membina atau mengkonstruksi konsep 

dan pengetahuan baru, guru perlu melakukan hal-hal seperti: mendorong siswa 

untuk lebih otonom dalam pemecahan masalah yang riil, saling berdialog dan 

berinteraksi dalam kelompok belajar, menciptakan situasi kelas yang dapat 

menunjang pembelajaran yang bermakna, membuat prosedur penilaian yang 

menarik, serta memberikan pengalaman yang berkaitan dengan latar belakang 

pengetahuan yang dimiliki siswa.  

Pendekatan belajar konstruktivisme dalam pembelajaran dapat diterapkan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Hal ini atas dasar teori 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang 

sulit apabila siswa dapat saling mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan temannya (Slavin, 2005). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

dengan alasan selain dapat meningkatkan motivasi juga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang masih 

menggunakan metode konvensional. Pembelajaran kooperatif metode STAD juga 

dapat membangkitkan pembelajaran yang menarik perhatian siswa, meningkatkan 
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ketrampilan bersosial, membantu menyesuaikan diri, mengurangi perbedaan etnis 

dan meningkatkan rasa percaya diri siswa sehingga siswa menjadi lebih 

termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran 

kooperatif metode STAD juga disebabkan oleh adanya penghargaan kelompok 

yang berprestasi, yang secara otomatis menjadi penghargaan terhadap individu 

siswa. Di sisi lain, STAD merupakan metode pembelajaran kooperatif yang 

kegiatan kelompoknya lebih mudah dikendalikan dan diawasi (Ibrahim, 2000).  

Dalam pembelajaran kooperatif metode STAD siswa ditempatkan dalam 

kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 orang dengan latar belakang yang 

berbeda, kemudian guru menyajikan materi dan siswa bekerja dalam kelompok 

untuk memastikan semua anggota tim menguasai pelajaran tersebut. Diakhir 

pembelajaran siswa diberikan tes secara individual. Hasil tes tersebut yang 

kemudian diakumulasikan dengan skor kelompok untuk mengetahui kelompok 

mana yang memperoleh skor tertinggi dan dinobatkan sebagai pemenang (Slavin, 

2005). 

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian eksperimen yang telah 

dilakukan oleh Ferdianto (2011), Rahayuningsih (2011) yang membuktikan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Selain itu hasil penelitian Harnawita (2008) juga menunjukkan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD dan motivasi belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar serta hasil penelitian Norman (2005) yang membuktikan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan serta solusi yang didukung 

dengan pendapat para ahli dan beberapa referensi penelitian tersebut maka peneliti 

tertarik dan memutuskan untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan 

model pembelajaran yang sama dengan judul: Pengaruh Pembelajaran Kooperatif 

Metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) Terhadap Motivasi Belajar 

dan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV SDN 

Karangtengah 01. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

Apakah pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) berpengaruh terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas IV SDN Karangtengah 01? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan: 

Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif metode STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pada 

mata pelajaran matematika siswa kelas IV SDN Karangtengah 01. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan masukan tambahan berupa hasil penelitian sebagai gambaran 

penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) dalam mata pelajaran matematika di sekolah dasar 

dalam upaya peningkatan kualitas proses, motivasi, serta hasil belajar siswa. 

2. Sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode STAD. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Melatih siswa membiasakan diri untuk dapat bekerja sama dalam 

kerja kelompok. Dengan berdiskusi selama proses pelaksanaan pembelajaran 

dalam penelitian siswa dapat berfikir kritis, saling menyampaikan pendapat 

dan menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama. 

STAD dapat menumbuhkan semangat kerja sama antar siswa, meningkatkan 

motivasi, dan hasil belajar pada mata pelajaran matematika. 

2. Bagi Guru 

Sebagai acuan dalam menentukan desain pembelajaran matematika 

yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa yang salah satunya adalah 
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pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions). 

3. Bagi peneliti  

Wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dapatkan selama 

perkuliahan serta dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan 

peneliti khususnya yang terkait dengan penelitian yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 


