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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

   Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemeran utama. Pembelajaran dikatakan 

berhasil jika guru bisa memberikan ide-ide segar dalam pengembangan 

pembelajaran yang inovatif.  

Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi 

pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya 

manusia yang berhasil dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. 

Hal ini menunjukkan betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan. 

Demikian pula dalam upaya membelajarkan siswa guru dituntut memiliki multi 

peran sehingga mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif.  

   Dari hasil observasi sebelum dilakukan pembelajaran dengan metode 

belajar STAD prilaku guru dalam menyampaikan materi sering kali 

menggunakan metode yang sama, metode yang digunakan yakni metode 

ceramah tanpa adanya praktek dan tanpa menggunakan media. Siswa hanya 

mendengarkan tanpa ikut berperan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut 

(praktek langsung) sehingga berdampak pada prilaku siswa yang  menjadi 

bosan dan sulit menerima materi sehingga berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. Hasil belajar pada meteri GEOMETRI (sifat dan jarring-jaring kubus 

dan balok) kelas IV hampir 80% siswa mendapat nilai di bawah KKM. KKM 

individu yang ditentukan pada KD Geometri  adalah 63 dan KKM klasikal 

adalah 75%. Untuk itu perlu diadakan perubahan dalam proses pembelajaran 

yang lama bahwa guru tidak hanya berkewajiban menyampaikan materi secara 

teori akan tetapi guru juga berperan dalam mencipkatan suasana belajar yang 

menyenangkan dan inovatif. 

   Perubahan proses pembelajaran yang inovatif bisa menarik minat siswa 

dalam belajar. Dalam hal ini bisa digunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Menurut  (Arindawati 2004 : 83 – 84)“ Model Pembelajaran tipe 

STAD Merupaka salah satu pembelajaran kooperatif yang diterapkan untuk 
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menghadapi kemampuan siswa yang heterogen. Di mana model ini dipandang 

sebagai motode yang paling sederhana dan langsung dari pendekatan 

pembelajaran kooperatif. Metode ini paling awal ditemukan dan dikembangkan 

oleh para peneliti pendidikan di John Hopkins  Universitas Amerika Serikat 

dengan menyediakan suatu bentuk belajar yang kooperatif. Dilamnya siswa 

diberi kesempatan untuk melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman 

sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan  

   Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam peningkatan hasil 

belajar siswa materi Geometri  (sifat dan jarring-jaring kubus dan balok) Kelas 

IV . Jika dibandingkan dengan model pembelajaran pada umumnya yang 

sering kali digunakan guru dalam mengajar yakni, model pembelajaran 

ceramah, tanya jawab. Model pembelajaran kooperatif tipe stad ini lebih 

menarik, karena dalam prosesnya siswa dituntut untuk aktif, kreatif  berpikir 

kritis dan menonjolkan kemampuan dalam membantu teman, sehingga siswa 

merasa bahwa ide-ide mereka dibutuhkan dan dihargai. Guru hanya sebagai 

fasilitator dan pendamping selama proses pembelajaran tersebut berlangsung.  

   Dengan model pembelajaran tipe stad  dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Kegembiraan dalam belajar akan mempermudah materi yang diserap 

masuk ke-otak sehingga hasil belajar bisa meningkat jika dibandingkan dengan 

metode pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru pada umumnya. 

   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan metode belajar STAD dalam pembelajaran 

Geometri (sifat dan jaring-jaring kubus dan balok) siswa  Kelas IV  di 

SDN Munungrejo II ? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Geometri 

(sifat dan jaring-jaring kubus dan balok) dengan metode STAD siswa  

Kelas IV Di SDN Munungrejo II? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan penerapan metode belajar STAD dalam 

pembelajaran  Geometri (sifat dan jaring-jaring kubus dan balok) siswa  

Kelas IV di SDN Munungrejo II 

2. Untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran  Geometri (sifat dan jaring-jaring kubus dan balok) dengan 

metode STAD siswa  Kelas IV di SDN Munungrejo II 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Sekolah 

Sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

2. Manfaat bagi Guru 

a)   Hasil dan temuan ini dapat memberikan informasi tentang model 

pembelajaran STAD ( Student Team Achievement Devision ) dalam 

pembelajaran Geometri MTK  kelas IV 

b)   Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran 

yang dapat memberikan manfaat pada siswa 

3 . Manfaat bagi Siswa 

Dapat meningkatkan motivasi belajar dan melataih sikap sosial untuk 

saling peduli terhadap keberhasilan siswa lain dalam mencapai tujuan 

belajar 

 

E. Definisi Istilah 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha untuk memperoleh 

kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman. (KBBI, 1996: 14). 
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Dalan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 

Jadi pembelajaran adalah proses yang disengaja yang 

menyebabkan siswa belajar pada suatu lingkungan belajar untuk 

melakukan kegiatan pada situasi tertentu. 

 

2. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

mengelompokan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan 

pembelajaran yang berefektifitas yang mengintergrasikan ketrampilan 

sosial yang bermuatan akademik.(Davidson dan Warsham , dalam Isjoni, 

2011 : 28) 

 

3. Model  Student Team Achievement Devision ( STAD ) 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD Merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif yang diterapkan untuk menghadapi kemampuan 

siswa yang hiterogen. Dimana model ini dipandang sebagai metode yang 

paling sederhana dan langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. 

Metode ini paling awal ditemukan dan dikembangkan oleh para peneliti 

Pendidikan di Jonh Hopkins Universitas Amerika Serikat dengan 

menyediakan suatu belajar koopertif. Didalamnya siswa diberi 

kesempatan untuk melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman 

sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu 

permasalahan (Arindawati ,2004:83-84) 

     

4. Peningkatan Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (sudjana 1990 : 22) 

 Jadi  hasil belajar adalah suatu kemampuan atau ketrampilan 

yang dimiliki siswa setelah siswa tersebut mengalami aktifitas belajar.  



 

5 

 

Hasil belajar adalah perubahan ketrampilan dan kecakapan, 

kebiasaan, sikap, pengertian pengetahuan dan apresiasi yang dikenal 

dengan istilah  kognitif, afektif dan psikomotor melalui perbuatan 

belajar.(abbror 1993 :65) 

Dalam PTK ini saya mengunakan penilaian kognitif  dan afektif. 

Penilaian kognitif yaitu penilaian yang menitikberatkan pada cara berfikir 

atau pemahaman siswa terhadap materi. Dengan bentuk penilaian tes 

tulis,lisan secara subyektif maupun obyektif. Sedangkan penilaian afektif 

yaitu penilaian yang berkaitan dengan nilai sikap dan prilaku siswa. 

Dengan bentuk penilaian tesb tulis dan pengamatan perbuatan. 

 

5. Geometri 

Geometri berasal dari bahasa Yunani yaitu Geo yang artinya Bumi 

dan Metro yang artinya Mengukur, Geometri adalah cabang matematika 

yang pertama kali diperkenalkan oleh Thales (624-547 SM) yang 

berkenaan dengan relasi ruang. Dari pengalaman atau intuisi kita 

mencirikan ruang dengan kualitas fundamental tertentu, yang disebut 

aksioma dalam geometri. Aksioma demikian tidak berlaku terhadap 

pembuktian, tetapi dapat dipergunakan bersama dengan definisi mateatika 

untuk titik, garis lurus, kurva, permukaan dan ruang untuk 

menggambarkan kesimpulan logis. 

Alders (1961) menyatakan bahwa “ Geometri adalah salah satu 

cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang dan 

benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukuranya, dan 

hubunganya antara yang satu dengan yang lainya. 

 

 

 

 

 

 

 


