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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Daryanto (2013:1)   yang  diuraikan  dalam  bukunya  bahwa pendidikan 

secara umum  bertujuan  untuk  mengembangkan sumberdaya manusia yang  utuh 

dan  handal. Hal itu sesuai dengan  Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, bab 1 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mewujudkannya perlu 

adanya penunjang pembelajaran yaitu kurikulum. Untuk saat ini kurikulum yang 

digunakan yaitu KTSP sesui dengan BNSP tahun 2006 tentang kurikulum. 

 Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pelaksanaan 

pendidikan dilakukan untuk penyempurnaan dalam proses belajar mengajar. 

Begitu pula dengan pelajaran matematika. Menurut Andi Hakim Nasution  

(Idaroyani, 2013: 8) yang diuraikan dalam bukunya bahwa, istilah matematika 

berasal dari yunani, mathein atau mathenein yang berarti mempelajari. Kata ini 

memiliki hubungan yang erat dengan kata sanskerta, medha atau widya yang 

memiliki arti kepandaian, ketahuan, atau intelegensia. 
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Menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 adapun tujuan pembelajaran 

matematika yaitu: 1. Pengetahuan matematika yang meliputi konsep, keterkaitan 

antar  konsep, dan algoritma, 2. Kemampuan bernalar, 3.Kemampuan 

memecahkan masalah, 4. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan dan ide, 5. 

Sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Salah satu tujuan 

pembelajaran matematika yang harus dicapai diantaranya adalah mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah. Polya (Gunantara, 2014) mengartikan 

pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan 

guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Pemecahan masalah 

yang dikembangkan berdasarkan teori polya ada 4 langkah dalam pemecahan 

masalah yaitu: 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan cara penyelesaian, 3. 

Melaksanakan rencana, 4. Melihat kembali. Siswa memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang  sudaah  dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa kegiatan pemecahan masalah belum dijadikan sebagai kegiatan utama 

dalam proses pembelajaran, sehingga konstruksi pengetahuan yang dapat 

dikembangkan oleh peserta didik sendiri kurang mendapat perhatian. Pada materi  

kpk dan fpb , peseserta didik cenderung di dekte oleh guru. Alangkah lebih baik 

jika peserta didik dapat menemukan sendiri pengetahuannya, karena dengan 

begitu peserta didik jadi lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. 

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dibutuhkan sikap yang bisa 

menunjang pembelajaran menjadi baik. Agar menjadi individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari 
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keputusan yang ia buat. Menurut Afandi (2013: 21) karakter adalah watak, tabiat, 

akhlak, atau  kepribadian  seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi 

berbagai kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk 

cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah 

nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan 

hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan 

karakter masyarakat dan karakter bangsa. 

  Ada 18 karakter bangsa yang bisa di kembangkan pada siswa dalam suatu 

pembelajaran diantaranya yaitu religius, jujur, disiplin, toleransi, kerja keras, 

komunikatif dan sebagainya. Peneliti tidak meneliti semua indikator dalam 

pendidikan karakter, namun hanya sikap komunikatif yang akan dikembangkan 

pada diri siswa. Dikarenakan pada saat guru bertanya pada siswa kebanyakan 

siswa  hanya diam dan malu malu saat mau menjawab pertanyaan dari guru, 

didalam pembelajaran  harusnya ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa 

agar dalam proses pembelajaran berlangsung dengan kooperatif. Sikap 

komunikatif di pilih karena dalam kemampuan pemecahan  masalah seseorang 

diharapkan dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain dalam 

situasi seperti ini adalah guru dan siswa. Ketika seorang siswa mengalami 

kesulitan maka  hendaknya dia bertanya, namun ketika sikap komunikatif  tidak 

berkembang dengan baik maka suatu masalah  akan sulit dipecahkan justru akan 

mempersulit perkembangan kognitif siswa. Apalagi mata pelajaran matematika 

materi KPK dan FPB dimana seorang siswa perlu adanya mengaitkan atau 

menghubungkan kompetensi yang variatif, Untuk itu sikap komunikatif dipilih 
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sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, Indikator 

sikap komunikatif  yaitu 1. Memberikan pendapat dalam kerja kelompok di kelas, 

2. Memberi dan mendengarkan  pendapat dalam diskus  kelas. Menurut Daryanto 

(2013:149) Komunikatif adalah Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

  Untuk mewujudkan pembelajaran yang kooperatif perlu adanya inovasi 

baru yaitu dengan menggunakan model yang sesuai. Saat ini pembelajaran yang  

digunakan metode konvensional.  Metode  konvensional adalah ditandai dengan 

guru mengajar lebih banyak mengajarkan tentang konsep - konsep bukan 

kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan mampu untuk 

melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih banyak 

mendengarkan. Disini terlihat bahwa pendekatan konvensional yang dimaksud 

adalah proses pembelajaran yang lebih banyak didominasi gurunya sebagai 

“pentransfer ilmu, sementara siswa lebih pasif sebagai “penerima” ilmu. Untuk 

model kooperatif. Menurut Arindawati (Kusmaryono dkk , 2004:83) 

Pembelajaran model kooperatif  tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division) merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang diterapkan untuk 

menghadapi  kemampuan siswa yang heterogen. Dimana model ini dipandang 

sebagai metode yang paling sederhana dan langsung dari pendekatan 

pembelajaran kooperatif. Metode ini paling  awal  ditemukan dan dikembangkan 

oleh para peneliti pendidikan di jhon hopkins Universitas Amerika serikat  dengan 

menyediakan suatu bentuk belajar kooperatif. Didalamnya siswa diberi 
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kesempatan untuk melakukan  kolaborasi  dan  elaborasi dengan  teman sebaya 

dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. 

Berdasarkan  hasil wawancara di SD Negeri Bangetayu Wetan  02 di kelas 

V  tentang hasil ulangan harian terdapat banyak  siswa yang nilainya kurang dari 

KKM padahal KKM  di sekolah  tersebut untuk matapelajaran  matematika  yaitu  

68. Dan terlihat  juga pada pembelajaran matematika yang berlangsung, siswa 

mengalami kesulitan saat  menyelesaikan soal-soal tentang pemecahan masalah 

matematika yang diberikan oleh  guru apalagi jika soal itu berupa soal cerita, dan 

siswa  juga tidak  begitu aktif dalam pembelajaran  matematika apalagi  jika guru 

sudah memberikan soal  cerita disinilah siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami soal yang di berikan oleh guru. Selanjutnya untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah  yang  baik  perlu adanya komunikasi antar 

siswa dalam pembelajaran matematika, sehingga memberi peluang siswa untuk 

menganalisis, menyajikan, dan  menyelesaikan masalah secara mandiri. Untuk  itu 

pola interaksi pembelajaran  harus berpusat pada siswa.Dalam hal ini maka 

diperlukan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika. Pada 

model pembelajaran  STAD (Student Teams  Achievement Division). Siswa di 

tuntut untuk komunikatif, dengan komunikatif  siswa akan lebihmudah memahami  

materi tersebut  karena melalui belajar dari teman sebaya dan di bawah bimbingan 

guru, maka proses penerimaan dan pemahaman siswa akan semakin mudah dan 

cepat terhadap materi yang di pelajari. Untuk itu peneliti  membuat judul ” 

pengaruhsikap komunikatif siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah pada 
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model stad (student teams achievement division) kelas v sd negeri bangetayu 

wetan  02”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah,maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Masih kurangnya kemampuan pemecahan masalah terutama pada mata 

pelajaran matematika materi KPK dan FPB. 

2. Masih kurangnya sikap komunikatif dalam pemecahan masalah pada 

materi  KPK dan FPB. 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian dilakukan di SD Negeri Bangetayu Wetan 02 Semarang 

semester gasal tahun pelajaran 2016/2017 di kelas VA sejumlah  34  siswa 

dan VC sejumlah  32 siswa. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini  adalah model 

pembelajaran kooperatif  tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division). 

3. Materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah materi  

menggunakan  KPK dan FPB, Standar Kompetensinya melakukan operasi 

hitung  bilangan  bulat  dalam  pemecahan masalah,  Kompetensi 

Dasarnya  memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, 

KPK dan FPB. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika 

menggunakan model STAD (Student Teams Achievement Division) lebih 

baik dari pada menggunakan pembelajaran konvensional? 

2. Apakah sikap komunikatif berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan 

masalah pada pembelajaran matematika  menggunakan model STAD 

(Student Teams Achievement Division) pada materi  KPK dan FPB? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah  terdapat perbedaan antara model STAD 

(Student Teams Achievement Division) terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika daripada menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi KPK dan FPB  

2. Untuk mengetahui apakah sikap komunikatif dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan pemecahan masalah pada  pembelajaran 

matematika  menggunakan model STAD (Student Teams Achievement 

Division) pada materi  KPK dan FPB. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini  mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai 

berikut. 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan sebagai 

berikut. 

a. Penelitian ini dibuat sebagai  bahan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi 

para guru untuk mengembangkan model pembelajaran di kelas. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini memberikan kegunaan bagi guru, siswa, peneliti dan 

sekolah sebagai berikut. 

a. Bagi Guru 

1. Dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar yang baik 

dan menyenangkan. 

2. Sebagai tolok ukur keberhasilan belajar mengajar dikelas dalam 

rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengajar di sekolah. 

b. Bagi Siswa 

1. Dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran mata pelajaran matematika. 

2. Dapat mengembangkan sikap komunikatif  siswa  terhadap 

materi yang telah diberikan dengan model pembelajaran 

koopreratif  tipe STAD (Student Teams Achievement Division). 
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c. Bagi Peneliti 

1. Mendapatkan pengalaman menerapkan pembelajaran 

matematika model kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) yang dapat diterapkan ketika sudah 

menjadi guru. 

2. Menambah pengalaman bagi peneliti mengenai pengembangan 

pembelajaran. 

d. Bagi Sekolah 

1. Dapat mengetahui keberhasilan siswa dalam kemampuan 

pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. 

2. Dapat menambahkan pengetahuan mengenai model 

pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran matematika 

 

 

 

 

 


