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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

         Pendidikan merupakan usaha manusia dan masyarakat untuk menjawab 

tantangan hidupnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

mengakibatkan masyarakat berubah secara cepat dan berkembang semakin 

kompleks. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar tidaklah terlepas dari 

faktor keberadaan guru sebagai pengajar di kelas. Guru yang memiliki 

pengharapan yang tinggi terhadap kebehasilan belajar siswanya akan 

mempengaruhi sikapnya sebagai pengajar yang baik bagi anak didiknya. 

         Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus 

ditempuh oleh siswa di sekolah dasar. Oleh karena itu pembelajaran 

Matematika tidak boleh dikesampingkan karena dari mata pelajaran 

Matematika di sekolah dasar merupakan dasar pengetahuan yang menjadi 

pedoman untuk menempuh pembelajaran matematika di tingkat selanjutnya. 

         Menurut Karso (2008 :1.39) “Matematika adalah ilmu deduktif, 

aksiomatik, dan formal, hirarkis, abstrak dan bahasa symbol yang banyak 

arti”. Pendapat hampir serupa juga di ungkapkan oleh Ruseffendi (dalam 

Karso, 2008 : 1.39) yang menyatakan “Matematika terorganisasi dari unsur-

unsur yang tidak terdefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma dan dalil-

dalil setelah dibuktikan kebenarannya dan berlaku secara umum”. Oleh 

karena itu pelajaran Matematika dianggap siswa pelajaran yang paling sulit. 

Menurut Rachman (2011) “Matematika merupakan suatu ilmu berpikir. 

Pelajaran Matematika boleh dibilang pelajaran yang menggunakan simbol-
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simbol sehingga cenderung bersifat abstrak. Dalam pembelajarannya di kelas, 

masih banyak guru yang mengajar dengan semaunya. Misalnya memegang 

prinsip bahwa materi yang diajarkan untuk satu hari tersebut harus tuntas, 

kendati siswa masih banyak yang tidak mengerti”. Hal inilah yang 

menyebabkan banyak siswa merasa kesulitan belajar Matematika.  

         Melihat masih banyak siswa yang merasa kesulitan belajar Matematika, 

menurut Sukorini (2010) : 

“merupakan tugas berat atau tantangan bagi para guru khususnya bagi guru 

yang mengajar Matematika, bagaimana guru bisa meyakinkan pada siswa 

bahwa Matematika itu sebenarnya bukan mata pelajaran yang sulit, justru 

kalau siswa mau belajar dengan sungguh-sungguh Matematika akan menjadi 

mata pelajaran yang menarik, karena siswa akan dilatih untuk bisa 

memecahkan masalah yang ada di dalam pelajaran Matematika. Kalau siswa 

bisa memecahkan setiap permasalahan yang ada di dalam Matematika, itu 

merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi siswa. Oleh karena itu, didalam 

mempelajari Matematika dibutuhkan banyak mengerjakan latihan soal-soal, 

kesabaran, keuletan, dan jangan hanya menggantungkan tugas yang diberikan 

oleh bapak atau ibu guru saja”. 

 

          Bila solusi yang ditawarkan oleh Sukorini tersebut dilakukan oleh 

siswa, maka masalah rendahnya nilai hasil belajar Matematika siswa seperti 

di SDN Ploso V- 176 Surabaya dapat diminimalisasi. 

         Menurut hasil wawancara dengan guru kelas VB SDN Ploso V- 

176 Surabaya dalam pembelajaran Matematika masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan mencari volum dan luas 

permukaan balok. Hal ini bisa dilihat dari nilai ulangan harian yang diadakan 

selama dua tahun terakhir. Pada ulangan harian pokok bahasan volum dan 

luas permukaan balok yang diadakan pada tahun ajaran 2011/2012 dari 41 

jumlah siswa kelas VB hanya 15 siswa yang tuntas belajar, pada tahun ajaran 

2012/2013 dari 28 jumlah siswa kelas  VB hanya 10 siswa yang tuntas belajar 
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dari standar ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan di SDN Ploso V-

176 Kecamatan Tambaksari Surabaya adalah 74. Hal ini disebabkan: 1) siswa 

kurang menguasai perkalian, 2) siswa tidak teliti dalam memasukan ke dalam 

rumus matematika, 3) siswa merasa malas untuk menghitung soal latihan 

volum dan luas permukaan balok. Apabila dipersempit kelemahan siswa 

paling utama terletak pada kemampuan menyelesaikan suatu masalah volum 

dan luas permukaan balok. Agar siswa mampu meningkatkan kemampuan 

yang optimal dalam volum dan luas permukaan balok siswa harus tekun dan 

teliti dalam menghitung, selain itu kemampuan siswa harus dilatih secara 

terus-menerus dengan cara berlatih mengerjakan soal-soal yang berkaitan 

dengan volum dan luas permukaan balok agar hasil belajar siswa dalam 

berhitung meningkat. 

 Untuk mengatasi masalah di atas peneliti lebih menekankan pada 

proses pembelajarannya, karena proses tersebut merupakan tugas dan 

tanggung jawab seorang guru sehari-hari dan berdampak pada tugas-tugas di 

kelas berikutnya.  

Kondisi pembelajaran matematika di SD tersebut kurang mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran matematika sesuai dengan kurikulum 

matematika SD. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pembelajaran 

matematika kelas VB SDN Ploso V-176 Surabaya, yang berkaitan dengan 

strategi pembelajaran terutama penggunaan model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran matematika maupun 

karakteristik siswa SD. 

           Untuk mengatasi masalah di atas peneliti lebih menekankan pada 

proses pembelajarannya, karena proses tersebut merupakan tugas dan 
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tanggung jawab seorang guru sehari-hari dan berdampak pada tugas-tugas di 

kelas berikutnya.   

          Dari uraian di atas perlu diadakan penelitian yang sesuai dengan 

kondisi ini, penelitian yang dimaksud adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), dalam penelitian ini guru mencari tahu hambatan-hambatan yang 

dialami oleh  siswa sehingga dapat mencari solusi pemecahannya. Penelitian 

tindakan kelas ini bersifat kolaboratif yang artinya guru tidak melaksanakan 

sendirian, tetapi dibantu oleh guru lain atau yang biasa disebut dengan rekan 

sejawat. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang benar dan valid dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

          Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang bersifat 

berkelanjutan yang artinya apabila pada siklus I atau awal tidak didapatkan 

hasil yang maksimal maka akan dilanjutkan dengan penelitian tahap 

selanjutnya yaitu siklus II. Diharapkan dengan diadakan penelitian lanjutan 

ini akan meningkatkan hasil belajar siswa sehingga untuk ke depannya akan 

lebih bermanfaat baik bagi siswa maupun bagi peneliti. 

          Penelitian ini menggunakan metode STAD. Metode STAD dipilih 

karena metode ini merupakan metode yang sesuai dengan kompetensi dasar 

dalam penelitian ini khususnya mencari volum dan luas permukaan balok. 

Dengan adanya Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat meningkatkan 

hasil dalam mencari volum dan luas permukaan balok  menggunakan  metode   

STAD  siswa kelas VB SDN Ploso V-176 Kecamatan Tambaksari Surabaya. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

 

1.  Bagaimanakah penerapan metode  STAD untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika materi volum dan luas permukaan balok  siswa  kelas VB SDN 

Ploso V-176 Kecamatan Tambaksari Surabaya ?  

2.  Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode 

STAD dalam mencari volum dan luas permukaan pada balok siswa kelas V 

B SDN Ploso V- 176 Kecamatan Tambaksari Surabaya  ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

untuk mendeskripsikan :  

1. Penerapan metode  STAD untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

materi volum dan luas permukaan balok siswa kelas VB SDN Ploso V-

176. 

2.  Peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode STAD dalam 

mencari volum dan luas permukaan pada balok siswa kelas VB SDN Ploso 

V-176 Kecamatan Tambaksari Surabaya. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

1.Bagi peneliti 

- Menambah wawasan dan pengetahuan dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas khususnya dengan menggunakan metode Student 

Teams Achievement Division  ( STAD ).  

- Memperkaya variasi model pembelajaran yang digunakan.  

- Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pembelajaran 

matematika.  
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2.Bagi siswa 

- Menambah pengetahuan siswa sehingga pretasi belajarnya dapat 

meningkat. 

- Memahami sifat antar teman yang satu dengan teman yang lain karena 

dengan adanya kerja kelompok maka siswa akan berusaha menahan 

keinginan pribadi dan mementingkan kelompok. 

3.Bagi sekolah 

- Sebagai masukan tentang metode pengajaran di sekolah agar lebih 

bervariatif dalam pelaksanaanya.  

  

1.5. Definisi  Operasional 

1. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah 

peningkatan aspek kognitif (pengetahuan, pemahaman, dan penerapan) 

siswa setelah proses pembelajaran matematika menggunakan media  

Audio Visual. 

2. Student Teams Achievement Division (STAD) adalah metode atau 

pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk 

guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas, 

STAD juga merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif. 

 

 


