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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kata belajar sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena 

belajar sudah dilakukan mulai dari manusia dilahirkan ke dunia. 

Saat berusia beberapa bulan kita sudah dihadapkan untuk belajar, 

mulai dari belajar berbicara, berjalan, hingga mengenal 

lingkungan. Saat memasuki usia sekolah, belajar tidak lagi 

dilakukan di lingkungan rumah saja, akan tetapi belajar dilakukan 

pula di sekolah. Morgan mengemukakan bahwa belajar adalah 

perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman. Lebih diperjelas lagi oleh Harold Spears, bahwa 

belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, 

mendengar dan mengikuti arah tertentu. Sedangkan menurut 

Reber, belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan (Suprijono, 

2009). Prinsip belajar adalah perubahan perilaku, belajar 

merupakan proses dan membentuk pengalaman. Pengalaman yang 

dimaksud dalam hal ini adalah hasil interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Interaksi yang terjadi menyebabkan tergalinya 

pengetahuan oleh siswa, dari sinilah terjadi pergeseran perilaku 

dari yang semula belum diketahui menjadi diketahui. Dalam 

lingkungan sekolah terjadi interaksi antara siswa dengan pendidik 

pada suatu proses pembelajaran.  
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Menurut Isjoni (2009) Pembelajaran adalah sesuatu yang 

dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran 

pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu siswa 

melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah 

terwujudnya efisiensi dan efektifitas kegiatan belajar yang 

dilakukan siswa, pada penelitian ini dikhususkan pada 

pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, 

pemecahan masalah merupakan kegiatan yang paling kompleks. 

Suatu soal dapat menjadi suatu masalah bagi seorang siswa akan 

tetapi belum tentu menjadi masalah juga bagi siswa yang lain. Oleh 

karena itu siswa harus mulai diajak belajar memecahkan masalah 

baik secara individu maupun secara kelompok. Apabila siswa 

belajar secara kelompok, maka agar dapat diterima dalam 

kelompoknya, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan 

memberikan kontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki. Pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang bersifat abstrak, agar siswa 

lebih mudah memahami konsep dalam setiap materi yang dipelajari 

maka diperlukan strategi pembelajaran yang tepat untuk 

melakukan pembelajaran matematika. Hal tersebut perlu dilakukan 

untuk mengusir paradigma masyarakat selama ini bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sukar, sehingga selama 

proses pembelajaran matematika berlangsung siswa kurang 

memperhatikan, hal tersebut akhirnya berpengaruh terhadap hasil 

belajar matematika.  
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Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memperbaiki mutu 

pendidikan di Indonesia  yaitu dengan membenahi kurikulum yang 

telah berlaku. Pada tahun 2006, di dalam sistem pendidikan 

Indonesia diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Dalam KTSP, pembelajaran matematika mencakup tiga 

aspek penilaian yaitu aspek pemahaman konsep, aspek penalaran 

dan komunikasi, dan aspek pemecahan masalah. Salah satu 

alternatif model pembelajaran dalam KTSP adalah model 

pembelajaran kooperatif atau Cooperative Learning. Pembelajaran 

kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 

faham konstruktivis. Model ini biasa juga disebut model gotong 

royong. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar 

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 

tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja 

sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam 

kelompok belum menguasai bahan pelajaran (Isjoni, 2009). 

Menurut Isjoni (2009) pembelajaran kooperatif ini pun dapat 

mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan 

siswa, siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, 

siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain. Dengan 

mencampurkan para siswa dengan kemampuan yang beragam, 

maka siswa yang kurang akan sangat terbantu dan termotivasi 
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siswa yang lebih. Demikian juga siswa yang lebih akan semakin 

terasah pemahamannya. 

Salah satu metode yang identik dengan pembelajaran 

kooperatif adalah metode Student Teams Achievement Division 

(STAD). STAD dikembangkan oleh Robert Slavin. Dalam STAD, 

siswa dalam 1 kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok yang 

heterogen dengan jumlah 4 atau 5 orang. Metode ini diperkuat 

dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS), dimana LKS 

yang digunakan dipenuhi dengan unsur yang dapat memicu adanya 

gejolak pendapat dari tiap anggota kelompok. Pertanyaan atau 

permasalahan dalam LKS bukan hanya berfungsi agar siswa tetap 

fokus kepada kegiatan, namun juga berfungsi untuk memotivasi 

siswa agar mereka tergali potensi belajarnya. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memperoleh gagasan sebanyak-banyaknya dalam 

waktu yang singkat, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

yang akan membahas masalah lebih detil lagi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui penerapan 

dalam pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

kooperatif  tipe STAD, peneliti mencoba melakukan penelitian 

dengan judul, “Penerapan  Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

dalam Pembelajaran Matematika di Kelas VI SDN Tegalgondo 

Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana pelaksanaan penerapan  pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dalam pembelajaran matematika pada topik 

menentukan FPB dan KPK di kelas VI SDN Tegalgondo 

Malang ? 

2) Bagaimana respon siswa kelas VI SDN Tegalgondo Malang 

terhadap pelaksanaan penerapan  pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dalam pembelajaran matematika pada topik menentukan 

FPB dan KPK ? 

3) Bagaimana hasil belajar siswa dalam pelaksanaan penerapan  

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

matematika pada topik menentukan FPB dan KPK di kelas VI 

SDN Tegalgondo Malang ? 

 

1.3 Pembatasan Penelitian 

1) Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN Tegalgondo 

Malang semester 1 tahun pelajaran 2011/2012. 

2) Materi yang dibahas adalah menentukan FPB dan KPK. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban 

atas masalah yang telah dirumuskan di atas. Secara rinci tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan  pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran matematika pada 

topik menentukan FPB dan KPK di kelas VI SDN Tegalgondo 

Malang. 

2) Untuk mengetahui respon siswa kelas VI SDN Tegalgondo 

Malang terhadap pelaksanaan penerapan  pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran matematika pada 

topik menentukan FPB dan KPK. 

3) Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pelaksanaan 

penerapan  pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran matematika pada topik menentukan FPB dan 

KPK di kelas VI SDN Tegalgondo Malang. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut :  

1) Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti 

khususnya yang terkait dengan penelitian penerapan  
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pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

matematika pada topik menentukan FPB dan KPK. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif  

model pembelajaran matematika terutama dalam pembahasan 

materi menentukan FPB dan KPK. 

3) Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan 

sikap tolong-menolong dalam perilaku sosial, menumbuhkan 

rasa tanggung jawab dan meningkatkan hasil belajar siswa 

terhadap pelajaran matematika. 

 

1.6  Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka definisi yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Penerapan 

Penerapan adalah pemakaian suatu cara atau metode atau teori 

untuk mempermudah pemahaman. 

2) Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran kooperatif atau Cooperative learning 

merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa belajar 

dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen atau tingkat 

kemampuan siswanya berbeda. 
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3) STAD 

Student Team Achievement Division (STAD) merupakan salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

aktivitas dan interaksi diantara siswa dalam kelompok untuk 

saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi 

pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Pada proses 

pembelajaarannya melalui lima tahapan yang meliputi : tahap 

penyajian materi, tahap kegiatan kelompok, tahap tes 

individual, tahap penghitungan skor perkembangan individu, 

dan tahap pemberian penghargaan kelompok. 

4) Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah suatu bidang ilmu yang 

merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan 

berbagai persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan 

intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan individualitas, 

serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmetika, aljabar, 

geometri, dan analisis.  


