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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan bergulirnya era globalisasi yang sarat dengan tantangan dan 

kemajuan jaman dalam kehidupan bermasyarakat membawa kita sebagai 

pendidik untuk selalu berupaya menyesuaikan dan mengikuti hal tersebut. 

Dengan perubahan paradigma belajar mengajar yang berbeda dari mengajar 

(teaching) menjadi (learning), maka segala konsekuensinya dibutuhkan juga 

kesiapan dari insan pendidik  dan terdidik untuk mau berubah dan 

mengubah sikap serta upaya untuk memilih dan menggunakan alternatif- 

alternatif metode dan cara  pembelajaran  yang tepat, sesuai, dan cocok 

dalam pembelajaran. 

Pada pendidikan di sekolah dasar, proses pembelajaran mempunyai 

fungsi dan pengaruh yang sangat besar dalam membangun kontruksi 

kognitif, interaktif, dan psikomotorik siswa. Pembelajaran matematika di 

sekolah dasar merupakan salah satu kajian yang menarik untuk 

dikemukakan, karena sangat erat hubungannya dengan kegiatan sehari- hari 

yang dialami anak usia sekolah dasar. 

Mata pelajaran matematika berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol-

simbol serta ketajaman penalaran yang dapat membantu memperjelas dan 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari.Anak belajar lebih baik melalui 

kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan belajar yang alamiah. Belajar 
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akan lebih bermakna jika anak “mengalami apa yang dipelajarinya”. 

Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil 

dalam kompetensi mengingat jangka pendek, tetapi gagal membekali anak 

memecahkan persoalan dalam jangka panjang. 

  Sering ditemukan di lapangan  bahwa guru menguasai suatu materi 

pelajaran tetapi tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan  

baik tanpa adanya metode pembelajaran yang sesuai sehingga prestasi 

belajar siswa menurun dalam menerima materi pembelajaran matematika. 

Penyebabnya bukan hanya dari siswa itu sendiri, tetapi juga dari guru yang 

kurang pandai dalam memilih teknik pembelajaran yang tepat.  

Penelitian terdahulu tentang  peningkatan belajar matematika ditulis 

oleh Priyono yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar Matematika 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif  STAD pada Siswa Kelas VI A 

SDN 01 Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun Pelajaran 

2008/2009”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyono tersebut 

menunjukkan  bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar matematika  

sebesar  19,2% yaitu 61,91 pada siklus I menjadi 81,11 pada siklus II 

setelah diterapkannya metode kooperatif STAD dalam pembelajaran 

matematika tentang operasi bilangan bulat. 

 Keluhan tentang rendahnya aktivitas siswa diantaranya tidak aktif, 

sering bercanda dan bergurau, antusiasme siswa yang rendah pada saat 

pembelajaran, dan prestasi belajar matematika yang rendah juga dirasakan 

disekolah dasar kelas rendah khususnya kelas II SDN Talunkidul I 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Siswa kelas II prestasi belajar 
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matematika tentang mengenal unsur bangun datar dengan indikator 

mengenal sisi- sisi bangun segitiga, segiempat, dan lingkaran berdasarkan 

bentuknya, menyebutkan sisi- sisi  bangun segitiga, segiempat, dan 

lingkaran berdasarkan bentuknya, menggambar sisi- sisi bangun segitiga, 

segiempat, dan lingkaran berdasarkan  bentuknya masih rendah.Hasil 

refleksi awal terhadap pembelajaran matematika tentang mengenal unsur 

bangun datar  menunjukkan bahwa  dari 25 siswa dikelas II hanya ada 11 

siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM matematika yakni 65,00. 

Fakta di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih 

mengalami kesulitan dalam memahami materi tentang mengenal unsur 

bangun datar. Hal ini mungkin disebabkan oleh pendekatan, strategi, model, 

media dan metode yang digunakan dan diterapkan oleh guru kurang sesuai, 

maka guru merasa sangat penting untuk menuntaskan masalah yang muncul 

dalam proses pembelajaran guna memenuhi tujuan dan target yang telah 

ditentukan dan diharapkan. Oleh sebab itu penulis menggunakan metode 

kooperatif STAD untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Ada beberapa alasan menurut penulis kenapa model ini cocok dalam 

penguasaan konsep bangun datar karena adanya nilai lebih yaitu pemberian 

poin dari tiap individu terhadap kelompoknya yang membuat individu saling 

menghargai dan membantu dalam pembelajaran, memudahkan pengelolaan 

kelas karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan akademis 

tinggi dalam setiap kelompok sehingga membantu guru dalam mengatasi 

siswa yang kurang mengerti dengan materi yang diajarkan . 



4 
 

Dengan alasan tersebut maka terdapat beberapa keuntungan 

diterapkannya  metode kooperatif STAD, diantaranya : mengembangkan 

serta menggunakan  keterampilan berpikir kritis dan kerjasama kelompok, 

menumbuhkan hubungan antar pribadi yang positif diantara siswa yang 

berasal dari ras yang berbeda, menerapkan bimbingan oleh teman. Sebelum 

menggunakan metode kooperatif  STAD, metode yang sering digunakan 

penulis adalah metode ceramah yaitu guru mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah siswa yang pada 

umumnya mengikuti secara pasif (dalam Syah,2000:15).  

  Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang 

paling ekonomis untuk  menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam 

mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan 

daya beli dan paham siswa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya metode 

ceramah ini tidak dapat meningkatkan prestasi belajar siswa karena 

memiliki banyak kelemahan yaitu  membuat siswa pasif, mengandung unsur 

paksaan kepada siswa,  anak didik yang lebih tanggap dari visi visual akan 

menjadi rugi dan anak didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar 

menerimanya, kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata-

kata), bila terlalu lama  membosankan. (http://martiningsih.blogspot.com 

/2007/12/macam-macam-metode-  pembelajaran.html). 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis 

dalam penelitian ini mengangkat judul “Penggunaan Metode Kooperatif 

STAD Untuk Meningkatkan  Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas II 
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Semester II SDN Talunkidul I Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 

Tahun Pelajaran 2010/2011”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara umum permasalahan 

penelitian ini ialah : 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas II 

semester II SDN Talunkidul I Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang tahun pelajaran 2010/2011? 

2. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas II semester 

II SDN Talunkidul I Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tahun 

pelajaran 2010/2011? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis:  

1. Peningkatan aktivitas belajar siswa  kelas II semester II setelah 

diterapkannya  metode  kooperatif STAD. 

2. Peningkatan prestasi belajar siswa  kelas II semester II setelah 

diterapkannya  metode  kooperatif STAD. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1.    Guru 

1) Dapat mengembangkan dan meningkatkan keaktifan dan prestasi 

belajar siswa dalam membelajarkan Matematika materi mengenal 

sisi-sisi bangun datar dengan menggunakan model  kooperatif 

STAD.    

2) Dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan. 

3) Dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

pemahaman pembelajaran pada siswa khususnya untuk materi 

matematika. 

2.    Siswa 

1) Dapat meningkatkan keefektifan cara mengenal unsur- unsur 

bangun datar. 

2) Dapat meningkatkan kemampuan kerja sama antar siswa dalam 

memecahkan permasalahan matematika tentang mengenal  unsur- 

unsur bangun datar. 

3) Dapat memotivasi siswa dalam memperlajari matematika dan 

menjadikan pelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang 

menyenangkan. 

3.   Lembaga Pendidikan  

1) Menambah wawasan tentang hal- hal yang terkait dengan 

pembelajaran matematika.  
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2) Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan 

kemampuan pada diri dan pendidikan sekolah. 

3) Sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi sekolah yang ingin 

dicapai. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Agar dalam pembahasan masalah dari judul yang diangkat oleh 

peneliti tidak meluas serta adanya keterbatasan sumber yang ada, maka 

peneliti hanya membatasi masalah pada : 

1) Penggunaan metode pendekatan kooperatif STAD hanya untuk 

pembelajaran matematika pada materi mengenal unsur- unsur bangun 

datar siswa kelas II semester II SDN Talunkidul I Sumobito Jombang. 

2) Penggunaan metode pendekatan kooperatif STAD  digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan perolehan 80 % siswa 

untuk mencapai KKM 65. 

 

1.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan maasalah, tujuan penelitian, dan tinjauan 

pustaka, maka hipotesis tindakan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Penggunaan metode kooperatif STAD dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas II semester II pada pembelajaran matematika 

tentang mengenal unsur- unsur bangun datar.  
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2. Penggunaan metode kooperatif STAD dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas II semester II pada pembelajaran matematika 

tentang mengenal unsur- unsur bangun datar.  

 

1.7 Penegasan Istilah 

1. Metode Kooperatif 

Metode kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dengan cara 

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

bekerja sama dalam memecahkan masalah dengan kemampuan siswa 

yang heterogen. 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan dari pelajaran-pelajaran 

yang diterima atau kemampuan menguasai mata pelajaran yang 

diberikan guru yang  dipengaruhi oleh kemampuan kognitif yang 

dimiliki siswa dan situasi belajar yang diciptakan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


