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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan karena 

pendidikan merupakan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana Sukmadinata (2007:24) mengatakan 

Pendidikan merupakan kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi, 

kecakapan dan karakteristik pribadi peserta didik.  Keberhasilan pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah guru. Seperti 

halnya sebagai nahkoda kapal, guru sebagai nahkoda yang dapat mempengaruhi 

dan mengendalikan anak didiknya, jadi guru sangat berpengaruh terhadap 

pengembangan potensi yang ada pada anak didik, sehingga akan memberikan 

dampak pada hasil belajar dan lebih jauh lagi pada kemajuan pendidikan yang 

ada di negara kita ini. 

 Begitu juga Pada materi konsep dasar pendidikan kewarganegaraan telah 

dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran dengan 

keunikan tersendiri Winarno (2009:7). Hal ini mengandung konsekuensi bahwa 

dalam hal perancangan pembelajaran PKn perlu memperhatikan tujuan 

pendidikan itu sendiri. Menurut Ruminiati (2007:26) tujuan PKn adalah untuk 

membentuk watak dan karakteristik warga negara yang baik. Ruminiati juga 

mengatakan tujuan  PKn di SD adalah untuk menjadikan warga Negara yang 

baik, yaitu warga Negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. 
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Dengan demikian kelak, anak didik kita diharapkan  dapat menjadi bangsa yang 

terampil, cerdas, dan mampu bersikap baik. 

 Berbicara tentang pendidikan tentu tidak terlepas dari proses kegiatan 

pembelajaran, sebagaimana Asep dan Haris (2008:12) pembelajaran adalah inti 

dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang utama. 

Sedangaka Usman (dalam Asep dan Haris, 2008:12) juga mengatakan: 

pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan 

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana guru sebagai pemegang utama 

dalam proses kegiatannya maka berhasil atau tidak, menyenangkan atau tidak, 

menggembirakan atau membosankan itu semua tergantung kepada guru, dengan 

demikian guru dituntut untuk dapat memilih model maupun metode yang sesuai 

dengan karakter pesrta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

dan hasil belajar yang baik pula yaitu peserta didik dapat lulus KKM yang telah 

ditentukan sekolah.    

 Pendidikan dengan berbagai uraian teori dan penjelaasan di atas ternyata 

tidak mudah untuk melaksanakan atau menjalankan kegiatan tersebut, karena di 

lapangan dalam proses kegiatannya banyak kendala atau masalah-masalah yang 

dihadapi pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Disini peneliti 

menemukan beberapa permasalahan yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran, 

dari hasil wawancara dan observasi dengan guru wali kelas V A SDN Bakalan 

Krajan 1  Malang yaitu pada tanggal 3 Desember 2010, dari kegiatan tersebut 

mendapatkan bentuk permasalahan pada mata pelajaran PKn diantaranya:  
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 pertama, rendahnya aktivitas siswa dalam hal menanggapi maupun 

bertanya pada materi yang diajarkan, bahkan siswa yang melakukan aktivitas ini 

hanya siswa tertentu saja dan relatif sedikit. Padahal hasil belajar yang tinggi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri peserta didik maupun 

faktor-faktor lain di luar peserta didik, antara lain faktor tersebut adalah kegiatan 

pembelajaran di kelas sangat berpengaruh untuk tercapainya hasil belajar. Halini 

peran guru sangatlah penting untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi dan karakter siswa. Namun dalam proses pembelajarannya guru 

masih menggunakan model pembelajaran ceramah dan siswa cenderung sebagai 

pendengar. Padahal penerapan  pembelajaran yang baik dapat dilihat dari 

aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran, semakin tinggi aktivitas 

belajar siswa maka akan semakin tinggi pula hasil belajarnya. Sebagaimana 

dalam Isjoni (2009:73) semakin kecil upaya yang dilakukan guru, dan semakin 

besar aktivitas belajar siswa, maka hal itu semakin baik.   

 Kedua, Hasil belajar siswa rendah karena siswa cenderung menghafal dari 

pada memahami materi.  Cara belajar ini dimungkinkan bahwa siswa akan lebih 

banyak lupa. Jika siswa lupa dengan materi yang dipelajarinya kemudian suatu 

saat ada ujian maka siswa akan kesulitan untuk mengerjakan soal, hal ini tentu 

akan berdampak pada hasil ujiannya. Berdasarkan data dari hasil belajar tahun 

2010  nilai mata pelajaran PKn siswa kelas V A  masih banyak dibawah KKM 

yang ditetapkan  oleh SDN 1 Bakalan Krajan yaitu 60.  Siswa yang tidak lulus 

KKM  berjumlah 19 dari jumlah 34 siswa, dan siswa yang lulus KKM  berjumlah 

15 anak. 
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 Dengan adanya permasalahan tersebut maka sangat dibutuhkan model 

pembelajaran yang dapat memberikan kemampuan pada siswa untuk memahami 

materi.  Kemampuan tersebut dapat diperoleh siswa jika siswa diberi kesempatan 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya secara 

berkelompok dan saling menghargai serta memberikan kesempatan orang lain 

untuk mengunkapkan gagasannya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif (Isjoni, 2009;9). 

 Sistem pembelajaran gotong royong atau kooperatif merupakan sistem 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama 

dengan sesama atau sebaya dalam tugas-tugas yang terstruktur.  

Menurut Lie (dalam Isjoni, 2009:16) menyebut cooperative learning dengan 

istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan 

siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

 

Hubungan kerja seperti itu memungkinkan timbulnya persepsi yang positif 

tentang apa yang dapat dilakukan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar 

berdasarkan kemampuan dirinya secara individu dan andil dari anggota kelompok 

lain selama belajar bersama dalam kelompok. Slavin (2010:134) juga 

mengatakan: 

Kriteria terhadap hubungan antar kelompok yang positif adalah serupa dengan 

formasi atau kohesi hubungan pertemanan yang banyak diterima sebelumnya. 

Termasuk didalamnya  adalah kontak, kesamaan perasaan ,saling terlibat 

dalam kegiatan yang menyenangkan, dan sekali lagi kooperatif dimana  para 

individu yang bekerja untuk mewujudkan tujuan yang sama menjadi melihat 

satu sama lain yang akan memberi penghargaan.  

 

Kondisi ini peran dan fungsi siswa terlihat, keterlibatan semua siswa akan 

dapat memberikan suasana aktif, pembelajaran terkesan demokratis, masing-

masing siswa punya peran serta akan memberikan pengalaman belajarnya kepada 
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siswa lain. Dalam kenyataan seperti itu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis 

bahwa semuanya itu dapat meningkatkan pengaruh positif diantara para siswa.

 Model pembelajaran kooperatif akan dapat memberikan nuansa baru di 

dalam pelaksanaan pembelajaran PKn siswa kelas V A SDN Bakalan Krajan 1 

Malang, karena pembelajaran kooperatif memang meningkatkan kontak diantara 

para siswa, memberikan mereka dasar untuk saling berbagi kesamaan 

(keanggotaan kelompok), melibatkan mereka dalam kegiatan bersama yang 

menyenangkan dan membuat mereka bekerja sama  untuk mencapai tujuan 

bersama. 

 Ada beberapa macam model pembelajaran yang dikembangkan dari 

pembelajaran kooperatif antara lain yaitu: Student Archievement Division 

(STAD), Teams Game Tournament (TGT), Group Investigation (GI), Rotating 

Trio Exchange (RTE) dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti memilih model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dimana model pembelajaran kooperatif ini 

yang paling awal ditemukan, dan paling populer dikalangan peneliti karena 

langkah-langkah pembelajarannya yang sederhana dan mudah diaplikasikan 

dalam proses pembelajaran. Sedangkan Slavin (dalam Isjoni, 2009:74) 

mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah 

satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi 

diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumaningsih, Sri, Kurniati 2010. 

Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Pembelajaran Kooperatif Model STAD di 

Kelas III SDN Kuncir I Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Mengatakan 
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bahwa   penerapan pembelajaran kooperatif model STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, dan dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran PKn kelas 

III.  

 Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya pembelajaran kooperatif tipe STAD 

memberikan kesempatan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Peningkatan hasil belajar PKn materi keutuhan NKRI melalui 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada Siswa kelas V A SDN bakalan 

Krajan 1 Malang”. 

 

1.2   Identifikasi/Fokus Masalah 

 Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokuskan pada masalah yang ada, 

sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan guru kelas VA SDN Bakalan 

Krajan 1 Malang, pada tanggal 3 Desember 2010 yaitu sebagai berikut: 

Rendahnya aktivitas siswa baik menanggapi maupun bertanya terhadap materi 

yang diajarkan, guru lebih cenderung menggunakan model pembelajaran ceramah 

sehingga siswa lebih banyak mendengarkan, dan hasil Belajar siswa rendah dari 

data yang diperoleh tahu 2010 siswa yang tidak lulus KKM berjumlah 19 dari 34 

siswa. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Menurut Mulyasa (2010:62) Rumusan masalah PTK 

merupakan upaya untuk mengungkap berbagai hal berkaitan dengan masalah yang 
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akan dijawab atau dipecahkan setelah tindakan dilakukan. Oleh karena itu, 

sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan 

yang ada, dengan  permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan 

terarah dan terfokus.  

 Berdasarkan latar belakang di atas  dan untuk mengatasi masalah dari hasil 

wawancara guru kelas V A SDN Bakalan Krajan 1 malang pada mata pelajaran 

PKn, diperlukan penelitian tindakan kelas, yaitu Peningkatan hasil belajar PKn 

melalui Model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada  siswa kelas V A SDN 

Bakalan Krajan 1 malang, masalah yang dibahas difokuskan pada: 

1)   Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ? 

2) Apakah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V A SDN Bakalan Krajan 1 

Malang ? 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

 Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Adapun tujuan peneliian 

ini adalah: 

1) Untuk Mengetahui pelaksanaan  dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

2) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V A SDN Bakalan 

Krajan 1 Malang. 
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1.5   Manfaat Penelitian 

 Pada bagian ini menurut Sukmadinata (2007:308) menjelaskan pentingnya 

penelitian dalam: 1) Pengenbangan pangetahuan, 2) Implikasi bagi peneliti lebih 

lanjut dan penyempurnaan pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian manfaat 

dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a)   Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

1) Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai hasil belajar PKn 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas V A 

SDN Bakalan Krajan 1 Malang, dan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pedoman penelitian berikutnya yang sejenis. 

2) Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran  PKn dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada siswa kelas V A SDN Bakalan Krajan 1 Malang. 

b) Manfaat atau Kegunaan Praktis 

1) Menyebarluaskan informasi mengenai hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran PKn melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

siswa kelas V A SDN Bakalan Krajan 1 Malang. 

2) Sebagai calon pendidik mata pelajaran PKn, pengetahuan dan pengalaman 

selama mengadakan penelitian ini berharap dapat ditrasformasikan 

khususnya kepada peserta didik, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 
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1.6   Batasan Istilah 

 Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti banyak sekali menggunakan 

istilah-stilah. Untuk menghindari kesalahan dalam penafsirannya, maka peneliti 

menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1) Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, 

pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan 

kearifan menjadi keaktifan   Dave Meieer (dalam Yamin, 2007:75) 

2) pembelajaran adalah mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang 

membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu.  

Miarso (dalam Warsita, 2008:85) 

3) Hasil belajar adalah perubahan perilaku mahasiswa akibat belajar. 

Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas 

sejumlah bahan yang diberikan atas dalam proses belajar mengajar 

(Purwanto, 2009:46). 

4) Model pembelajaran kooperatif  adalah Rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan (Sanjaya, 2009:241). 

5) Proses pembelajaran tipe STAD melalui lima tahapan yang meliputi : 

1) Tahapan penyajian materi, 2) Tahapan kegiatan kelompok, 3)Tahapan tes 

individu, 4) Tahapan penhitungan skor perkembangan individu, dan 5) 

Tahap pemberian penghargaan kelompok. (Slavin dalam Isjoni, 2009:74). 

 

 


