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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di tahun pelajaran 2012 / 2013, Sekolah Dasar (SD) telah melaksanakan 

pembelajaran dengan mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, guru 

mengharapkan semua siswa memiliki motivasi dan minat yang tinggi terhadap 

mata pelajaran yang dibinanya. Namun faktanya banyak siswa yang kurang 

menunjukkan motivasi dan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran yang 

dipelajarinya. Hal ini secara tidak langsung akan sangat berdampak pada hasil 

belajar siswa, termasuk di dalamnya mata pelajaran IPS. Hakikatnya kualitas dan 

keberhasilan pembelajaran IPS sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan 

ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran (Solihatin, 

2008:2) 

Observasi yang telah peneliti lakukan saat pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV SDN Sukomulyo 4, menunjukkan bahwa guru lebih banyak berperan 

dalam proses belajar mengajar, bukan bertindak sebagai fasilitator dan masih 

menggunakan metode belajar yang berpusat pada guru dan belum mengaktifkan 

siswa secara keseluruhan. Dengan demikian proses pembelajaran masih 

didominasi guru, sedangkan siswa lebih banyak mendengarkan dan menghafalkan 

yang disampaikan guru. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang pada 

akhirnya juga berdampak pada hasil belajar siswa yang dapat dikatakan belum 



2 
 

tuntas. Ketidaktuntasan belajar pada siswa kelas IV di SDN Sukomulyo 4 tersebut 

terlihat dari jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 75 hanya 6 siswa, dari 

jumlah seluruh siswa kelas IV sebanyak 20 siswa. Ketidak berhasilan 

pembelajaran tersebut harus segera diperbaiki oleh guru dengan cara memilih 

metode pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif,  kreatif dan 

menyenangkan. 

Model pembelajaran yang kurang menarik merupakan salah satu 

penyebabnya. Kegiatan belajar mengajar yang monoton juga menimbulkan 

kebosanan belajar pada siswa. Oleh karena itu perlu suatu model pembelajaran 

yang tepat agar dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Metode pembelajaran yang kurang melibatkan siswa dapat menurunkan minat 

belajar siswa, sehingga motivasi akan menurun dan akhirnya hasil belajar siswa 

tidak dapat optimal. Model pembelajaran lebih mengutamakan peran siswa secara 

aktif, baik fisik, mental, maupun sosial.  

Dalam pembelajaran siswa senantiasa membentuk kelompok, namun guru 

sering menggunakan model ceramah. Penggunaan model ceramah hanya 

memusatkan perhatian kepada guru, sehingga siswa cenderung pasif meski sudah 

dibagi dalam kelompok belajar. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat 

bergantung pada kemampuan guru untuk memilih metode pembelajaran yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Untuk hasil observasi di SDN Sukomulyo 4 pada kelas IV, telah 

ditemukan 14 siswa belum memenuhi nilai KKM pada mata pelajaran IPS. 

Sedangkan jumlah keseluruhan dalam satu kelas adalah 20 siswa yang terdiri dari 
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11 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Sesuai dengan aturan dinas pendidikan 

Kabupaten Malang, SDN Sukomulyo 4 memiliki standar untuk nilai KKM yaitu 

nilai 75 untuk mata pelajaran IPS. Dengan diperolehnya data tersebut pada pra-

siklus membuktikan bahwa  30% siswa kelas IV yang baru memiliki nilai hasil 

belajar diatas KKM. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan model 

kooperatif tipe STAD (Student Team Achievment Division) Divisi Pencapaian-

Kelompok Siswa. Menurut Slavin dalam (Sharan, 2009:15) Gagasan tentang 

metode kelompok belajar siswa berbagi tempat dengan metode pembelajaran 

kooperatif yang lain adalah, bahwa siswa bekerja bersama-sama untuk 

mempelajari dan bertanggung jawab atas pelajaran mereka sendiri dan juga 

pembelajaran orang lain. Penelitian relevan tentang model pembelajaran STAD 

(Student Team Achievment Division) pernah dilakukan oleh Futuha dalam PTK 

yang berjudul “Peningkatan hasil belajar siswa materi mengenal sistem 

pemerintahan pusat pada mata pelajaran PKn kelas IV dengan metode STAD di 

SDN Tunggulwulung 3 Kota Malang. Penelitian tersebut berhasil meningkatkan 

hasil belajar siswa sejumlah 32% dari siklus I sampai siklus II . 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SDN Sukomulyo 4 

dengan penemuan masalahnya maka peneliti melakukan suatu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

Materi Hubungan penampakan alam dengan keragaman sosial budaya 

menggunakan model kooperatif tipe STAD (Student Team-Achievment Division) 

di SDN Sukomulyo 4 Kecamatan Pujon - Kabupaten Malang”. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengatasi penyebab rendahnya 

hasil belajar siswa kelas IV SDN Sukomulyo 4 Kecamatan Pujon - Kabupaten 

Malang dalam mata pelajaran IPS  pada materi hubungan penampakan alam 

dengan keragaman sosial budaya yaitu model pembelajaran yang belum 

membangkitkan inisiatif siswa dalam belajar. Karena itu peneliti mencoba model 

kooperatif tipe  STAD sebagai model belajar yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Sukomulyo 4 Kecamatan Pujon - Kabupaten Malang. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan Model STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS di SDN Sukomulyo 4 Kecamatan 

Pujon - Kabupaten Malang 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

IPS di SDN Sukomulyo 4 Kecamatan Pujon-Kabupaten Malang setelah 

menggunakan model kooperatif tipe STAD 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan umum dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mendeskripsikan Penerapan pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model kooperatif  tipe STAD pada siswa kelas IV di SDN Sukomulyo 4 

Kecamatan Pujon - Kabupaten Malang. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Sukomulyo 4 

Kecamatan Pujon - Kabupaten Malang, melalui model kooperatif tipe 

STAD 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, 

sekolah, guru, siswa dan dinas Pendidikan. 

1. Manfaat Teoritis 

Berharap dari Penelitian Tindakan Kelas ini  mampu menambah wawasan 

serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses 

perkuliahan dimana berhubungan dengan Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Peneliti 

1) Menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan 

metode STAD untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada 

mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar, Khususnya pada siswa 

kelas IV. 

2) Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 
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b. Manfaat Bagi Guru 

1) Meningkatnya kemampuan guru dalam proses belajar 

mengajar dengan menggunakan metode dalam pembelajaran 

yang bervariasi 

2) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran baik 

dalam segi proses maupun hasil. 

3) Menambah pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Memberikan bahan masukan dalam rangka pengembangan 

Kurikulum sekolah yang disesuaikan dngan perubahan atau 

inovasi dalam penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai 

dengan tuntutan perkembangan zaman 

2) Tercapainya tujuan sekolah dengan adanya peningkatan 

keterampilan guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa. 

3) Sebagai sarana untuk mengetahui hambatan dalam 

pembelajaran, serta sebagai upaya untuk memperbaiki 

hambatan yang dihadapi kelas, sehingga dapat menemukan 

cara yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa sesuai 

dengan kondisi sekolah. 

d. Manfaat bagi Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pembinaan 

bagi guru-guru SD se-Kecamatan Pujon dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPS. 
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1.6 Batasan Istilah 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah penilaian terhadap satu lulusan (output) dilakukan 

untuk mengetahui tingkat tercapainya hasil belajar mereka selama 

mengikuti suatu proses pelajaran. Dalam penelitian ini untuk mengetahui 

hasil belajar siswa dengan tes yang dilakukan (Arikunto 2005:20) 

2. STAD 

Secara bahasa arti dari Student Team-Achievment Division (STAD) adalah 

Divisi Pencapaian - Kelompok Siswa. Slavin dalam (Sharan, 2009:3) 

 

 

 

 

 


