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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan dasar merupakan salah satu tingkatan pendidikan di Indonesia 

yang bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada siswa usia sekolah dasar 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Majid (2014: 1) pendidikan dasar 

merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diberikan kepada 

siswa selama sembilan tahun. Penyelenggaraan dari pendidikan dasar dibagi 

menjadi enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat 

pertama.   

Pada pendidikan di sekolah dasar terdapat suatu strategi pembelajaran 

yang dapat diterapkan agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi 

siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran. Terdapat berbagai macam 

model pembelajaran salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif. Student 

Team Achievement Division (STAD) termasuk salah satu dari model pembelajaran 

kooperatif yang dikatakan efektif dalam pembelajaran di sekolah dasar. Menurut 

Rusman (2012: 213) model STAD merupakan model pembelajaran yang dapat 

diterapkan pada semua jenjang pendidikan termasuk di sekolah dasar. 

Pada model STAD ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Salah 

satu kelebihannya yaitu dapat meningkatkan kompetensi sosial siswa dan 

memberikan sumber belajar yang lebih banyak karena pada saat diskusi kelompok 

siswa bersama dengan temannya dapat saling membantu untuk menguasai materi 

pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Suprijono (2010: 133) setiap siswa 

yang telah mengerti mengenai materi akan menjelaskannya kepada siswa yang 

lain sampai semua siswa dalam kelompok tersebut mengerti. Selain itu terdapat 

penelitian yang membuktikan kelebihan dari model STAD yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Sunilawati, dkk (2013) pada mata pelajaran matematika. Pada 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat pengaruh dari model pembelajaran 

STAD terhadap kemampuan numerik siswa. Rata-rata hasil belajar siswa yang 

mengikuti model pembelajaran STAD lebih tinggi dari rata-rata siswa yang 
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mengikuti model pembelajaran konvensional. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Mustika, dkk (2013) bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berdampak lebih baik secara signifikan terhadap hasil belajar matematika 

dibandingkan dengan hasil belajar matematika siswa dengan model konvensional. 

Terjadinya interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi dimana 

ditemukan model pembelajaran kooperatif STAD lebih sesuai untuk siswa dengan 

motivasi tinggi namun sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi rendah lebih 

sesuai menggunakan model konvensional. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dalam penelitian ini akan 

diujicobakan penerapan model STAD pada salah satu pembelajaran yaitu 

matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

pendidikan dasar. Selain itu matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang terdapat dalam Ujian Nasional (UN). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang penting bagi siswa. Kemampuan menulis 

dan menghitung merupakan kemampuan yang fundamental dimana kemampuan 

tersebut akan menentukan kemampuan yang lainnya (Anwar, 2012: 25). Dalam 

Alquran surat Al-Jinn ayat 28 dijelaskan tentang perhitungan, yaitu :  

 

 

 

 

Artinya : “Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu 

telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang 

(sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka 

dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu”  

 

Banyak siswa yang kurang berminat terhadap mata pelajaran matematika 

karena dianggap pelajaran yang sulit untuk dipahami. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Soleh (dalam Mustika, dkk, 2013: 2) bahwa siswa menganggap matematika 

merupakan pelajaran yang sukar dan tidak ada kaitannya dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu proses pembelajaran matematika yang kurang menyenangkan juga 

menjadi penyebab siswa tidak menyukai pelajaran matematika.  
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru kelas V di salah satu 

sekolah dasar di Kota Sukabumi pada pembelajaran matematika guru lebih sering 

menggunakan metode ceramah dan jarang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif. Hal tersebut karena keterbatasan waktu sedangkan guru harus 

menyampaikan materi pembelajaran yang cukup banyak kepada siswa. Selain itu 

pada mata pelajaran matematika terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh 

siswa salah satunya adalah pada materi bangun ruang. Pada materi tersebut 

permasalahan yang sering dialami siswa yaitu kesalahan dalam penerapan rumus. 

Kemudian kurangnya pemahaman siswa mengenai konsep perkalian 

menyebabkan kesulitan dalam menghitung volume bangun ruang. Hal tersebut 

juga dibuktikan dengan masih adanya siswa yang memiliki nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) yaitu dibawah 70. Pada kelas V A dari 30 orang 

siswa hanya 10 orang siswa yang mencapai KKM yaitu sekitar 33% sedangkan di 

kelas V B dari 30 orang siswa hanya 12 orang yang mencapai KKM atau sekitar 

40%.    

Untuk itu pada penelitian ini digunakan model pembelajaran STAD yang 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi bangun 

ruang. Saat penyampaian materi pada kegiatan pembelajaran perlu dirancang 

suatu metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menimbulkan interaksi 

antar sesama siswa. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dibuat 

dengan tujuan untuk membuktikan keefektifan dari model pembelajaran STAD di 

kelas V sekolah dasar. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang maka 

penulis merumuskan masalah yaitu “Apakah model pembelajaran STAD 

berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi bangun 

ruang?” 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penggunaan model 

pembelajaran STAD dalam proses pembelajaran matematika untuk mengetahui 

pemahaman konsep siswa pada materi bangun ruang di kelas V Sekolah Dasar.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini 

yaitu “Mengetahui pengaruh dari model pembelajaran STAD dalam 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi bangun ruang”. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman 

konsep siswa pada materi bangun ruang melalui model pembelajaran STAD. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian 

selanjutnya yang relevan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi bangun ruang 

serta menumbuhkan ketertarikan siswa pada mata pelajaran matematika 

melalui model pembelajaran STAD. 
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b. Bagi Guru  

Penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai bahan referensi dalam 

penggunaan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah  

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah khususnya pada mata pelajaran matematika melalui model 

pembelajaran STAD.  

d. Bagi Peneliti   

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta menjadi acuan oleh 

peneliti lain dalam menggunakan model pembelajaran STAD pada mata 

pelajaran matematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


