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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Perwujudan proses belajar mengajar yang lebih bermakna dengan hasil 

prestasi siswa yang tinggi, guru harus aktif, kreatif, efektif dan inovatif dalam 

mengembangkan strategi pembelajaran. Melalui interaksi belajar yang aktif dan 

efektif siswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi 

berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. 

Kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi 

antar siswa, siswa dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian kompentensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat 

terwujud melalui penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan berpusat 

pada siswa.  

Hasil wawancara peneliti kepada guru matematika di SDN Girimoyo 03 

kelas V (lima), guru sudah menggunakan pembelajaran yang PAKEM 

(pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan). Siswa disana juga 

memiliki keinginan belajar yang tinggi. Terbukti pada pengisian angket yang 

peneliti buat, lebih dari 70% siswa berusaha bertanya kepada teman lain atau 

kepada guru jika mengalami kesulitan. Siswa juga mempunyai buku paket atau 

referensi yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas. Menurut siswa, 

lingkungan di sekolah (di dalam dan di luar kelas) kondusif untuk belajar. Kelas 

tersebut juga biasa menggunakan metode diskusi kelompok, hal ini dikarenakan 
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banyaknya siswa didalam kelas yaitu 50 siswa. Tetapi guru hanya membagi 

kelompok sesuai dengan keinginan siswa itu sendiri, hal ini membuat 

pengelompokan menjadi tidak merata. Pada deretan bangku yang pandai akan 

berkelompok dengan siswa pandai pula, begitu juga dengan deretan kurang 

pandai. Sehingga menyebabkan prestasi yang tidak merata. Berdasarkan hasil 

pengamatan, hasil nilai semester gasal  menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas 

69,36%, ada 28 dari 50 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang telah 

ditetapkan yakni 70, berarti 56% peserta didik kelas V SD tahun pelajaran 

2010/2011 mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 

pengamatan tersebut peneliti harus memberi jalan keluar agar prestasi belajar pada 

semua siswa dapat dicapai. 

Seiring diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

diharapkan guru dapat meningkatkan tidak hanya prestasi siswa semata, 

melainkan keaktifan dengan berkreasi dan berinovasi menggunakan berbagai 

macam strategi pembelajaran yang berkembang saat ini. Peneliti memandang 

perlu untuk menerapkan metode pembelajaran yaitu metode Kooperatif Student 

Teams Achievement Divisions (STAD)  yang merupakan pengembangan dari 

belajar kooperatif dengan landasan filosofisnya adalah konstruktivisme. 

Berdasarkan data hasil penelitian (Andjarweni:2009) pada pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAD diperoleh 

kesimpulan bahwa aktivitas belajar siswa meningkat setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siswa menjadi lebih aktif dan bervariasi 
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ditujukan dengan prosentase dari 51% menjadi 90% dan hasil belajar siswa 

meningkat dari 67,5% menjadi 78%. 

Menurut Lie (2002:28) model pembelajaran cooperative learning tidak 

sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar 

pembelajaran cooperative learning yang membedakannya dengan pembagian 

kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model cooperative 

learning dengan benar akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan 

lebih efektif. 

Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2011:58) mengatakan bahwa 

tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperative. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif 

harus diterapkan. Lima unsur tersebut sebagai berikut: 

1. saling ketergantungan positif; 

2. tanggung jawab perseorangan; 

3. interaksi promotif; 

4. komunikasi antaranggota; 

5. pemrosesan kelompok. 

Dalam kajian Slavin (2010:105) mengungkapkan bahwa dengan STAD 

siswa memperoleh hubungan pertemanan yang lebih banyak dari pada siswa pada 

kelas kontrol. Dengan STAD siswa memperoleh nilai akademik yang meningkat 

dengan cara bekerja sama memecahkan suatu permasalahan dalam pelajaran 

matematika. 
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Gagasan utama dari STAD yang dikemukakan oleh Slavin (2010:12) 

adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu 

satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Jika para 

siswa ingin agar timnya mendapatkan penghargaan tim, mereka harus membantu 

teman satu timnya untuk mempelajari materinya. Mereka harus mendukung teman 

satu timnya untuk bisa melakukan yang terbaik, menunjukkan norma bahwa 

belajar itu penting, berharga dan menyenangkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

menerapkan metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) dengan judul 

”Penggunaan Metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Matematika Kelas V Semester 2 SDN Girimoyo 03 Kabupaten Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V SDN Girimoyo 03 

Kabupaten Malang pada mata pelajaran Matematika melalui Metode STAD 

(Student Teams Achievement Divisions)? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa kelas V SDN Girimoyo 03 

Kabupaten Malang pada mata pelajaran Matematika melalui Metode STAD 

(Student Teams Achievement Divisions)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai pada suatu 

penulisan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V SDN Girimoyo 03 

Kabupaten Malang pada mata pelajaran Matematika dengan menggunakan 

Metode STAD (Student Teams Achievement Divisions). 

2. Mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa kelas V SDN Girimoyo 03 

Kabupaten Malang pada mata pelajaran Matematika dengan menggunakan 

Metode STAD (Student Teams Achievement Divisions). 

 

1.4 Ruang Lingkup/Pembatasan Istilah 

Ruang lingkup penelitian ini adalah aktivitas dan prestasi belajar siswa 

dengan menggunakan metode Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

siswa kelas V SDN Girimoyo 03 Kabupaten Malang. 

Batasan penelitian: Penelitian ini memiliki batasan masalah yang perlu 

dikembangkan  agar substansi penelitian tidak melebar. Batasan tersebut adalah 

penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan metode Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

pada siswa kelas 5 SDN Girimoyo 03 Kabupaten Malang. 

 

1.5 Batasan Istilah Penelitian 

1. Aktivitas adalah perbuatan untuk melakukan suatu tindakan. Aktivitas belajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan siswa untuk mengetahui pembelajaran 
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yang disampaikan oleh guru. Aktivitas yang diterjemahkan oleh Sardiman 

(2011:101) dapat digolongkan menjadi delapan macam yaitu : 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya adalah membaca, 

memperhatikan gambar demontrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan yang meliputi uraian, 

percakapan, diskusi, musik, dan pidato. 

d. Writting activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, dan menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, dan 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya adalah melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil 

keputusan. 

h. Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

2. Prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Masing-

masing dari kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Prestasi 

merupakan hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, 
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baik secara individu atau kelompok. Prestasi hanya akan diperoleh setelah 

melakukan suatu kegiatan. Prestasi banyak dikemukakan oleh para ahli, 

namun intinya sama, yaitu hasil yang dicapai dari suatu kegiatan (Djamarah, 

2001:19).  

3. Menurut Slavin (2010:8) inti dari pembelajaran kooperatif adalah dalam 

metode pembelajaran kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam 

kelompok yang beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang 

disampaikan oleh guru. 

4. Menurut Slavin (2010: 143) STAD terdiri atas lima komponen utama, yaitu: 

presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, rekognisi tim. Tetapi 

peneliti dalam komponen “tim” menyelipkan permainan untuk meningkatkan 

percaya diri dan ingatan siswa. 

5. Istilah matematika berasal dari kata Yunani “mathein” atau “manthenein”, 

yang artinya “mempelajari” (Masykur dan Abdul Halim Fathani, 2007:42). 

6. Siswa adalah pelajar atau anak (orang) yang melakukan aktivitas belajar. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis yaitu: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti khususnya 

yang terkait dengan penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 
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tipe STAD. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian 

berikutnya yang relevan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi guru  

1) Guru menjadi peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran, dan guru 

reflektif dan kritis terhadap kegiatan di kelasnya. 

2) Guru dapat meningkatan kinerjanya lebih profesional, karena akan selalu 

melakukan inovasi yang dilandasi dari hasil penelitian. 

3) Guru dapat memperbaiki tahapan-tahapan pembelajaran, melalui kajian 

aktual yang muncul di kelasnya. 

4) Guru tidak terganggu tugasnya, dalam melakukan penelitian. Penelitian 

terintegrasi dengan pembelajaran yang dilakukan dikelasnya. 

5) Guru menjadi kreatif karena dituntut untuk melakukan inovasi. 

b. Bagi siswa 

Dapat mendorong siswa untuk mampu membangun pengetahuannya secara 

bersama-sama di dalam kelompok. Mereka didorong untuk menemukan dan 

mengkonstruksi materi yang sedang dipelajari melalui diskusi, observasi atau 

percobaan. 

c. Bagi peneliti 

Dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam pembelajaran serta 

menemukan pemecahan masalahnya, sehingga dapat berguna bagi peningkatan 

kompetensi yang akan datang.  
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d. Bagi sekolah 

1. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah. 

2. Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah 

pembelajaran dan pendidikan di dalam dan luar kelas. 

3. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 

4. Menumbuhkembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah, untuk 

proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan/pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

5. Memberikan nilai tambah yang positif bagi sekolah. 

 


