
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai apa yang 

diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan tersebut tidak hanya 

berlandaskan pada hasil dan tujuan semata, namun lebih menekankan pada 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, tidak hanya dituntut untuk 

mengingat tentang apa yang telah disampaikan, namun juga harus mengerti 

setiap prosesnya mulai dari metode, cara dan strategi belajar yang tepat. 

Muara dari proses tersebut bukanlah suatu penguasaan hasil atau tindakan 

nominal yang penerapannya berlandaskan pada aspek pertimbangan 

kemampuan, namun hasil dari semua proses tersebut adalah pengubahan 

kelakuan dari semua yang telah dipelajari baik dari segi kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional siswa. Bahasa juga merupakan penunjang keberhasilan 

dalam mempelajari semua bidang studi. Melalui pembelajaran bahasa 

diharapkan membantu siswa mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang 

lain, mengemukakan gagasan dan  perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat 

yang menggunakan bahasa tersebut dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analisis dan imajinatif yang ada dalam dirinya (BSNP,2006). 

Berdasarkan Kurikulum 2006 yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan) mengemukakan bahwa, pembelajaran Bahasa Indonesia 



 

 

lebih diutamakan ke dalam kegiatan siswa terutama keaktifan siswa dalam 

menanggapi sesuatu hal. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan siswa yang 

mendorong siswa agar belajar aktif baik fisik maupun psikis dalam 

memahami suatu konsep. Oleh sebab itu dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia diperlukan suatu metode yang tepat sehingga siswa banyak 

beraktivitas. Dengan aktivitas yang dilakukan siswa diharapkan dapat 

menciptakan rasa senang siswa dalam belajar. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia (BSNP, 2006). 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di SDN Pule II, 

Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan diketahui bahwa dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia ditemukan permasalahan rendahnya 

kemampuan siswa dalam menceritakan suatu gambar yaitu ciri-ciri binatang, 

banyak siswa yang tidak bisa menceritakan gambar tersebut. Ada beberapa 

siswa yang bisa  tetapi kalimat yang diutarakan kurang sempurna. Bahkan ada 

yang tidak sesuai dengan gambar. Siswa yang menjadi peneliti observasi 

adalah siswa kelas 2 yang berjumlah 24 siswa, yang terdiri dari 11 siswa laki-

laki dan 13 siswa perempuan, dimana telah ditentukan standar ketuntasan 

minimal 70 dan pada kenyataannya siswa yang mendapat nilai di atas 70 

hanya 13 siswa. Jadi ketuntasan belajar Bahasa Indonesia pokok bahasan ciri-

ciri binatang siswa kelas 2 SDN Pule II Kecamatan Modo hanya 54,17 

%.Penyebab siswa banyak yang tidak tuntas belajarnya adalah metode 



 

 

pembelajaran kurang menarik, kurangnya kebiasaan siswa dalam 

menceritakan gambar. 

Alternatif tindakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah 

menggunakan metode pembelajaran Student Teams Achievement 

Division(STAD). Pembelajaran Student Teams Achievement Division adalah 

salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik 

untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam 

kelas. Pembelajaran Student Teams Achievement Division merupakan suatu 

metode pembelajaran kooperatif yang efektif dan untuk menghadapi 

kemampuan siswa yang heterogen. Metode pembelajaran ini dikembangkan 

untuk melibatkan siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran. 

Pembelajaran Student Teams Achievement Division yang 

direncanakan untuk meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia materi 

ciri-ciri binatang memiliki langkah yang berbeda dengan pembelajaran pada 

umumnya. Dalam pembelajaran ini siswa dilibatkan secara langsung dan 

menuntut siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar karena tahap-tahap 

yang dapat diikuti siswa akan lebih terstruktur dalam pikirannya. Menurut 

Mohammad Nur (2008:25) Student Teams Achievement Division didesain 

untuk memotivasi siswa supaya kembali bersemangat dan saling menolong 

untuk mengembangkan keterampilan yang diajarkan oleh guru. Oleh karena 

itu metode pembelajaran Student Teams Achievement Division dapat 

membuat siswa untuk saling membantu dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. 



 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat masalah ini menjadi 

penelitian tindakan kelas yang berjudul “ Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa 

Indonesia Materi Ciri-ciriBinatang Melalui Metode Pembelajaran 

StudentTeams Achievement Division Pada Siswa Kelas 2 SDN Pule II 

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran Student Teams 

AchievementDivision untuk meningkatkan prestasi belajar Bahasa 

Indonesia matericiri-ciri binatang pada siswa kelas 2 SDN Pule II, 

Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan ? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar Bahasa Indonesia matericiri-ciri 

binatang melalui penerapan metode pembelajaran Student 

TeamsAchievement Division pada siswa kelas 2 SDN Pule II, Kecamatan 

Modo, Kabupaten Lamongan ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

dilaksanakan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran Student 

TeamsAchievement Division dalam meningkatkan prestasi belajar Bahasa 



 

 

Indonesia matericiri-ciri binatang pada siswa kelas 2 SDN Pule II, 

Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar Bahasa Indonesia 

matericiri-ciri binatang melalui penerapan metode pembelajaran Student 

TeamsAchievement Division pada siswa kelas 2 SDN Pule II, Kecamatan 

Modo, Kabupaten Lamongan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian dapat diperoleh manfaat : 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

b.  Menciptakan rasa senang pada siswa. 

c.  Meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru  

a. Meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional dalam 

melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia yang aktif, kreatif, dan 

inovatif.  

b. Manambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran melalui PTK. 

c.  Meningkatkan ketepatan dalam memilih metode pembelajaran. 

d.  Meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

a.  Guru memiliki kompetensi dalam membuat PTK. 



 

 

b.  Meningkatkan kualitas sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Belajar 

Belajar merupakan setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah 

laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman Morgan 

(dalam Syaiful, 2009:13). 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah perolehan belajar seseorang yang bersifat 

keilmuwan yang menggunakan analisa intelektual, yang tergolong ranah 

kognitif, penguasaan konsep kaidah prinsip dan teori Dulhadi (2002:25). 

3. Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Division  

Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu 

metode dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk 

guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas, 

Student Teams Achievement Division juga merupakan suatu metode 

pembelajaran kooperatif  yang efektif dan untuk menghadapi kemampuan 

siswa yang heterogen (Slavin, 2008). 

 

 


