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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. Pendidikan Nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab, hal ini dijelaskan 

dalam UU No.20 Tahun 2003, Supriadi Dedi (2004). Sementara itu, fungsi 

Pendidikan Nasional adalah sebagai wahana untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar negara Republik Indonesia serta membentuk peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pihak sekolah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mempersiapkan 

peserta didik untuk menjadi warga Negara yang baik, yaitu warga Negara yang 

memiliki kamampuan, kecerdasan,  terampil dan tanggap terhadap kemajuan 

zaman. Upaya yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan menyelenggarakan 

program pembelajaran yang memberikan berbagai kemampuan kepada peserta 

didik sebagai warga Negara, salah satunya melalui mata pelajaran IPS.  

IPS merupakan mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang 
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SD/MI, mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 

Ekonomi. Melaui mata pelajaran IPS, peserta didik disiapkan dan diarahkan 

agar mampu menjadi warga Negara Dunia yang cinta damai. Selain itu IPS 

dipandang sebagai mata pelajaran yang berusaha membekali peserta didik untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga akan 

menjadikannya mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya. 

Martorella dalam Solihatin Etin (2008: 14) mengatakan bahwa pembelajaran 

IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep, karena 

dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap 

sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, moral, dan 

ketrampilannya berdasarkan konsep yang telah dimiliki.  

Ilmu Pengetahuan Sosial sudah di berikan kepada peserta didik sejak 

duduk di bangku Sekolah Dasar. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi peserta 

didik untuk menguasi IPS sejak usia dini. Dalam kajian Ilmu pengetahuan 

sosial, membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan 

masyarakat di mana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari 

masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial masih dipandang sebagai pelajaran yang 

penguasaan materinya hanya berupa hafalan. Proses pembelajaran pun masih 

perpusat pada guru sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa. Siswa kurang 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, untuk membangun dan menemukan 

sendiri konsep yang sedang di pelajari melalui interaksi dengan siswa-siswa 
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yang lain maupun dengan lingkungannya. Sehingga siswa hanya menghafalkan 

fakta-fakta dari buku.  

Berdasarkan observasi, serta dengan melihat dokumen daftar hasil 

belajar  yang telah dilakukan oleh peneliti di SDN Mulyo Agung 1 DAU pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV semester 2 dengan 

Kompetensi Dasar 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman penggunaannya, di temukan 

adanya beberapa masalah di mana ada beberapa peserta didik yang belum 

mencapai indikator yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat melalui hasil 

belajar siswa pada tahun ajaran 2010/2011,  di mana dari 29 jumlah seluruh 

siswa masih ada 13 (45 %) siswa yang mendapat nilai dibawah KKM  yaitu di 

bawah 70, sehingga tingkat ketuntasan klasikal yang dicapai pun masih rendah 

yaitu  55 %. Adapun dalam proses kegiatan pembelajaran siswa cenderung 

pasif, kurang dilibatkan secara aktif dalam proses kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, dari permasalahan inilah peneliti ingin melakukan penelitian di SDN 

Mulyo Agung I DAU sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar pada 

tahun ajaran 2011/2012, khususnya pada Kompetensi Dasar 2.3 Mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman penggunaannya. Lebih lanjut lagi dalam indikator pencapaian ada 

beberapa tolak ukur yang harus dicapai siswa antara lain (1) Membandingkan 

jenis-jenis tehnologi produksi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan 

masa kini, (2) Membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan 

alam yang tersedia, (3) Memberikan contoh bahan baku yang dapat diolah 

menjadi beberapa barang produksi, (4) Membandingkan alat-alat tehnologi 
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komunikasi yang digunakan masyarakat setempat pada masa lalu dan masa kini, 

(5) Menjelaskan perkembangan tehologi transportasi masa lalu dan masa kini, 

(6) Membandingkan jenis-jenis tehnologi transportasi pada masa lalu dan masa 

kini, (7)  Menceritakan pengalaman penggunaan tehologi transportasi,  Promes 

SDN Mulyo Agung 1 DAU (2006). 

Hasil belajar siswa belum memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan 

karena beberapa faktor, antara lain dalam kegiatan pembelajaran guru hanya 

menggunakan ceramah dan tanya jawab, sehingga siswa kurang terlibat aktif 

dalam proses kegiatan pembelajaran, akibatnya siswa kurang tertarik dan merasa 

bosan dalam kegiatan belajar yang dilakukan. Hal ini karena dari awal hingga 

akhir kegiatan, siswa hanya duduk dan mendengarkan guru yang sedang 

menjelaskan di depan kelas. Slavin dalam Baharuddin (2008: 116) menyatakan 

bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan 

siswa menjadi pusat kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas. Selain itu, 

Rousseau dalam Sudirman (2007: 96) memberikan penjelasan bahwa segala 

pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri 

dan bekerja sendiri. 

Dari penjabaran di atas, peneliti memiliki saran kepada pihak sekolah 

khususnya di kelas IV SDN Mulyoagung 1 DAU, sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dengan penggunaan metode 

STAD. Metode STAD merupakan singkatan kata dari Student Tiem-

Aichevement Divesions yaitu Pembagian Pencapaian-Tim Siswa, Slavin (143: 

2005). Pembagian pencapaian yang dimaksud yaitu poin peningkatan hasil 

belajar anggota kelompok  dari skor awal ke skor berikutnya, yang kemudian 
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poin peningkatan tersebut dijumlah dengan poin peningkatan anggota kelompok 

yang lain, dan dibagi dengan jumlah seluruh anggota kelompok. Poin hasil 

pembagian inilah yang menjadi skor kelompok, dan menjadi dasar dalam 

pemberian penghargaan kelompok. Penggunaan metode STAD dalam proses 

kegiatan pembelajaran akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berelaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk kelompok, untuk 

mendiskusikan suatu permasalahan terkait materi yang sedang dipelajari. Tujuan 

dari kegiatan kelompok tersebut agar anggota kelompok dapat dengan mudah 

memahami materi yang sedang dipelajari, dengan cara saling mengungkapkan 

ide bersama anggota kelompoknya, melakukan diskusi dan mengerjakan tugas 

bersama. Slavin dalam Trianto (2007: 27-28) mengemukakan bahwa siswa akan 

lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit, apabila 

mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya. Hal 

ini pun sesuai dengan konsep dasar teori belajar kontruktivistik yang 

dikembangkan oleh Jean piaget dan Vigotsky dalam Baharuddin (2008: 117) 

yang menekankan pentingnya lingkungan sosial belajar dan menjadikan 

kelompok belajar sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan. Definisi lain 

tentang teori kontruktivistik di kemukakan oleh Gagnon dan Calluy  dalam 

Benni A. Priadi (2009: 156), mengemukakan bahwa teori kontruktivistik 

merujuk kepada asumsi bahwa manusia mengembangkan dirinya dengan cara 

melibatkan diri baik dalam kegiatan secara personal maupun sosial dalam 

membangun ilmu pengetahuan.  

Dalam penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan media, yaitu media 

kartu gambar. Media kartu gambar adalah media pembelajaran berupa kartu, 
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yang berisi gambar sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Media kartu 

gambar pada penelitian ini, sifatnya hanya sebagai sarana untuk mempermudah 

pelaksanaan metode yang digunakan yaitu metode STAD, dan yang menjadi 

fokus sebagai tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu metode 

STAD. 

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “ Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS 

melalui Penggunaan Metode STAD (Student Team- Achievement Divesions) 

Siswa Kelas IV SDN Mulyo Agung 1 DAU. 

 

1.2 Fokus Masalah 

 Hasil belajar siswa di kelas IV SDN Mulyoagung 1 DAU pada mata 

pelajaran IPS  masih rendah, dimana dari 29 jumlah seluruh siswa, masih ada 13 

(45 %) siswa mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Hal ini 

dikarenakan siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa bosan dan kurang memperhatikan apa yang sedang 

disampaikan oleh guru, akibatnya siswa kurang memahami materi yang sedang 

dipelajari. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti mengunakan metode STAD 

(student team- achievement divesions) yaitu pembagian pencapain tim siswa 

sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Mulyoagung 1 DAU. Pembagian pencapaian- tim siswa di sini maksudnya 

adalah poin peningkatan hasil belajar siswa dari skor awal ke skor berikutnya 

yang telah dicapai siswa setelah melakukan diskusi kelompok.  Poin peningkatan 

yang telah dicapai, selanjutnya dijumlah dengan poin peningkatan anggota 
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kelompok yang lain, dan dibagi dengan jumlah seluruh anggota kelompok. Poin 

hasil pembagian inilah yang menjadi skor kelompok, dan menjadi dasar dalam 

pemberian penghargaan kelompok. Untuk itu, apa bila setiap anggota kelompok 

ingin memperoleh penghargaan, mereka harus bekerjasama dan saling membantu 

dengan anggota kelompok yang lain untuk memahami materi-materi yang sedang 

dipelajari dengan cara berdiskusi dan tanya jawab, sehingga  menghindari 

kemungkinan anggota kelompok memperoleh nilai yang rendah. Penggunaan 

metode STAD dalam proses kegiatan pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain: (1) penghargaan kelompok di akhir kegiatan yang didasarkan pada 

poin peningkatan anggota kelompok dapat menimbulkan rasa kerjasama antara 

anggota kelompok, (2) dapat menghindari kemungkinan anggota kelompok 

memperoleh nilai yang rendah, karena tiap anggota kelompok akan saling 

membantu untuk memperoleh skor tertinggi dan mendapat penghargaan, (3) 

metode STAD dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses kegiatan 

pembelajaran, karena siswa akan diberi kesempatan untuk berdiskusi dan tanya 

jawab dengan teman sebaya dalam bentuk kelompok, dan (3) Siswa akan belajar 

untuk menyampaikan ide/pendapat kepada orang lain untuk kepentingan 

bersama. Dari beberapa kelebihan yang dimiliki metode STAD, diharapkan akan 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan suatu masalah 

sebagai berikut 

a. Bagaimana penerapan metode STAD (Student Team- Achievement Divesions)  

dalam peningkatan keaktifan siswa kelas IV SDN Mulyoagung 1 DAU pada 

mata pelajaran IPS? 

b. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN Mulyoagung 1 

DAU pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan metode STAD (Student 

Team- Achievement Divesions)? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui penerapan metode STAD (Student Team- Achievement 

Divesions) dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas IV SDN Mulyoagung 

1DAU pada mata pelajaran IPS. 

b. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas IV 

SDN Mulyoagung 1 DAU setelah menggunakan metode STAD (Student Team- 

Achievement Divesions)  . 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat bagi siswa, dengan di terapkannya metode STAD hasil belajar siswa 

akan meningkat. Hal ini karena dalam pelaksanaan metode STAD, siswa akan 

dilibatkan secara aktif dalam proses kegiatan pembelajaran dalam bentuk 

kelompok, di akhir kegiatan akan ada pemberian penghargaan yang hal ini 



9 
 

 
 

akan dapat menimbulkan motivasi pada diri siswa untuk belajar, dan dapat 

menghindari kemungkinan anggota kelompok memperoleh nilai yang rendah, 

karena tiap anggota kelompok akan saling membantu untuk memperoleh skor 

tertinggi dan memperoleh penghargaan.  

b. Manfaat bagi sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di SD . 

c.  Manfaat bagi peneliti, dapat di gunakan sebagai pengetahuan dan pengalaman 

untuk mengajar nantinya. 

 

1.6 Batasan Istilah 

a. Peningkatan 

Definisi peningkatan menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu “proses, 

perbuatan, cara, meningkatkan (usaha, kegiatan)” ( Depertemen Pendidikan 

Nasional, 2008: 675). 

b. Hasil belajar merupakan perubahan “perilaku yang cenderung menetap baik 

dari ranah kognitif, afektif dan psikomotor dari proses belajar yang dilakukan 

dalam waktu tertentu” (Benjamin S. Bloom dalam Jihad Asep, 2008: 15). 

c. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada materi kelas IV SD Semester 2 mata 

pelajaran IPS dengan Kompetensi Dasar: Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman penggunaannya, 

(Silabus Kelas IV SDN Mulyoagung 1 DAU, 2008: 74). 

d. Motode Student Team- Achievement Divesions (STAD) 
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Metode merupakan cara atau strategi yang dilakukan oleh guru agar terjadi 

proses belajar pada diri siswa. Sedangkan STAD merupakan singkatan kata 

dari Student Tiem-Aichevement Divesions yaitu Pembagian Pencapaian-Tim 

Siswa. Jadi dapat ditarik kesimpulan metode STAD merupakan cara/strategi 

yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dengan membagi 

pencapaian (membagi poin peningkatan) yang dicapai siswa dari nilai awal 

kenilai berikutnya. Poin peningkatan yang dicapai siswa sebelum di bagi 

terlebih dahulu dijumlah dengan poin-poin peningkatan yang dicapai oleh 

anggota kelompoknya, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh anggota 

kelompok. Poin akhir dari perolehan pembagian inilah yang menjadi skor 

kelompok dan menjadi dasar dalam pemberian penghargaan kelompok. 

Adapun penerapan metode STAD dalam penelitian ini terdapat lima langkah 

yaitu penyampaian materi sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, 

pembentukan kelompok, pemberian tugas kelompok dengan didukung 

penggunaan media kartu gambar serta permainan-permainan, pemberian tes 

individu dan diakhir kegiatan yaitu pemberian penghargaan kelompok (Slavin, 

2005: 11). 

e. Siswa  

Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Siswa kelas IV SDN Mulyo 

Agung 1 DAU. 

 

 

 


