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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

    Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap  

perubahan yang terjadi. Melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dan kreatifitas terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain dari pendidikan adalah mengurangi 

kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan karena ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dapat menjadikan seseorang mampu mengatasi 

problematika.  

Masalah pendidikan, khususnya dalam pendidikan matematika oleh 

sebagian besar siswa dianggap mata pelajaran yang sangat sulit. Akibat dari 

anggapan sulitnya pelajaran Matematika menyebabkan siswa merasa tidak 

senang terhadap mata pelajaran Matematika, guru hendaknya mampu 

mengubah anggapan siswa yang menganggap matematika merupakan mata 

pelajaran yang dianggap sulit menjadi mata pelajaran yang menyenangkan. 

           Dalam pembelajaran di kelas, sebagian besar guru matematika masih 

menerapkan pembelajaran konvensional yang dicirikan dengan 

mengandalkan penggunaan metode ekspositori yaitu menjelaskan, memberi 

contoh, mengajukan pertanyaan, dan memberi tugas secara klasikal. Model 

pembelajaran seperti ini menunjukan bahwa guru masih menjadi pusat 
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pembelajaran, sementara siswa kurang diberdayakan kemampuannya secara 

optimal sehingga aktivitas dan partisipasi siswa kurang berarti. 

Akibat dari semua ini menjadikan siswa rendah, siswa tidak memiliki 

keberanian untuk bertanya apalagi mengemukakan pendapat. Hal demikian 

pada akhirnya mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah.  

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Negeri 2 Panusupan diperoleh 

data bahwa pembelajaran matematika dikelas IV memiliki indikasi minat dan 

hasil belajar yang rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil ulangan 

semester II tahun ajaran 2009/2011, ternyata dari jumlah 25 siswa, hanya 17 

siswa yang  yang memperoleh nilai diatas 65 dan yang lainnya memperoleh 

nilai dibawah 65. Sedangkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata 

pelajaran matematika adalah 65. Perolehan nilai tersebut menggambarkan 

keberhasilan mengajar belum tercapai. Untuk mengantisipasi permasalahan 

tersebut, dalam pembelajaran matematika harus digunakan metode 

pembelajaran yang sesuai. Salah satu metode pembelajaran yang digunakan 

yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 Pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang 

bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, 

menyelesaikan suatu tugas, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan bersama lainnya. Salah satu pembelajaran kooperatif adalah STAD. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD menekankan pada adanya interaksi 

diantara siswa untuk saling memotifasi dan saling membantu dalam 
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menguasai materi pelajaran guna meningkatkan minat dan prestasi belajar  

yang maksimal  (Isjoni dalam Slavin, 1995).  

           Dengan penelitian ini guru diharapkan dapat menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses belajar mengajar sehingga 

minat siswa dalam pembelajaran Matematika akan meningkat karena siswa 

saling memotifasi dan prestasi yang dihasilkan siswa akan lebih baik tidak 

hanya untuk anak yang pandai saja tetapi juga bagi anak yang kurang pandai. 

Maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pelajaran Matematika materi 

operasi hitung bilangan bulat. 

B. Perumusan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan: 

“Apakah pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan minat dan 

prestasi belajar Matematika materi operasi hitung bilangan bulat di kelas IV 

SD Negeri 2 Panusupan?  

C.  Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar Matematika materi 

operasi hitung bilangan bulat melalui  pembelajaran kooperatif tipe STAD di 

kelas IV SD Negeri 2 Panusupan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 
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1. Manfaat secara teoritis  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan teori pembelajaran Matematika melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD.  

2.  Manfaat secara praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi siswa, guru 

maupun sekolah. 

a. Bagi Siswa. 

1) Dapat lebih meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti     pelajaran. 

2) Dapat meningkatkan kepercayaan pada diri siswa dalam proses 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai referensi tentang pengayaan model pembelajaran dengan 

menggunakan model yang baru. 

2) Memberikan wawasan tentang cara yang efektif dalam 

pembelajaran Matematika.  

3) Dapat meningkatkan kreatifitas guru dalam kegiatan belajar 

mengajar.  Disamping itu, guru mampu mengadakan inovasi dalam 

menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. 

c. Bagi Institusi/ Sekolah 

Dengan adanya penelitian diharapkan sekolah dapat meningkatkan 

mutu pendidikan secara keseluruhan, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. 

 

 

Peningkatan Minat Dan..., Sulastri, FKIP, UMP, 2012




