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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah  proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

latihan, proses, pembuatan cara mendidik. Undang-undang No 20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri

sendiri untuk memiliki kakuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sanjaya, 2006:2).

Pendidikan sebagai integral kehidupan masyarakat di era global harus

dapat memberi dan memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya

keterampilan intelektual sosial, dan personal. Pendididkan harus

menumbuhkan berbagai kompetensi peserta didik. Keterampilan intelektual,

sosial, dan personal dibangun tidak hanya dengan landasan rasional dan logika

saja, tetapi juga inspirasi, kreativitas, moral, intuisi (emosi) dan spiritual.

Sekolah sebagai institusi pendidikan dan miniatur masyarakat perlu

mengembangkan pembelajaran sesuai tuntutan kebutuhan era global (Jihad,

2009).
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Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh Peserta Didik, bukan

dibuat oleh Peserta Didik. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya

pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan

pembelajaran adalah terwujudnya efisiesi dan aktivitas kegiatan belajar yang

dilakukan peserta didik (Isjino, 2010:11).

Proses pembelajaran adalah merupakan suatu sistem. Dengan demikian,

pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat

dimulai dari menganalisa setiap komponen yang dapat membentuk dan

mempengaruhi proses pembelajaran (Sanjaya, 2006:13).

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial ) adalah fusi dari disiplin ilmu-ilmu sosial.

Pengertian fusi disini berarti bahwa IPS merupakan suatu bidang studi utuh

yang tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya,

bahwa bidang studi IPS tidak lagi mengenal lagi adanya pelajaran geografi,

ekonomi, sejarah secara terpisah, malainkan semua disiplin tersebut diajarkan

secara terpadu (Petrus, 2010:8).

Mewujudkan proses belajar mengajar yang lebih bermakna dengan hasil

belajar peserta didik yang tinggi, guru harus kreatif, efektif dan inovatif dalam

mengembangkan strategi pembelajaran. Melalui interaksi belajar yang efektif

peserta didik lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi

berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal.

Kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk memberikan

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi

antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar
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lainnya dalam rangka pencapaian kompentensi dasar. Pengalaman belajar

yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan strategi pembelajaran

yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik.

Berdasarkan observasi awal, selama ini pembelajaran IPS di SDN 1

Kalisari Banyuglugur masih bersifat biasa dan kurang menarik, sehingga

setiap pelajaran berlangsung peserta didik jadi kurang tertarik dan kurang

berminat dalam mengikuti pelajaran, proses pembelajaran masih didominasi

oleh guru sehingga keaktifan peserta didik dalam kelas masih kurang, banyak

yang mengangap pembelajaran IPS membosankan, menjenuhkan dan lebih

menekankan pada hafalan dan peserta didik cenderung pasif . Sehingga semua

ini berpengaruh pada nilai dan hasil yang diperoleh peserta didik pada saat

ujian ataupun ulangan harian pada mata pelajaran IPS.

Tabel 1

Hasil Ulangan Harian

No Nilai
Jumlah Peserta

Didik

1 75 keatas  2 Peserta Didik

2 Antara 70-65 9 Peserta Didik

3 Antara 60-55 12 Peserta Didik

4 50 kebawah 1 Peserta Didik

 Jumlah 24 Peserta Didik

Dari tabel di atas telah diketahui bahwa ada 13 Peserta Didik yang belum

mencapai KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimum ) padahal standar ketuntasan

minimal yang ditentukan oleh SDN 1 Kalisari 65. Dan tidak tercapainya KKM
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mata pelajaran IPS yang telah ditetapkan oleh sekolah. Upaya yang dilakukan

guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran IPS

adalah dengan menggunakan bermacam-macam modal dan metode

pembelajaran, penggunaan model dan metode pembalajaran akan

meningkatkan kualitas berfikir para Peserta Didik dan meningkatkan hasil

belajar yang optimal. Oleh karena itu penggunaan metode Student Teams

Achievement Divisions (STAD) dalam mata pelajaran IPS diharapkan dapat

membantu Peserta Didik.

Menurut Slavin dalam Isjoni, (2010:51) STAD merupakan salah satu

tipe cooperative yang menekankan pada adanya aktifitas dan interaksi diantara

Peserta Didik untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai

materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal.

Dalam STAD para Peserta Didik dibagi dalam tim belajar yang terdiri

atas empat orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin dan

latar belakang etnisnya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja

dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah

menguasai pelajaran. Kemudian semua Peserta Didik mengerjakan kuis

mengenai materi secara individu, di mana saat itu mereka tidak diperbolehkan

untuk saling membantu (Slavin, 2010:11).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

menerapkan metode Student Teams Achievement Divisions (STAD) dengan

judul ”Peningkatan Hasil Belajar IPS Pokok Bahasan kerajaan dan
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peninggalan Hindu di Indonesia  melalui  metode STAD pada peserta didik

kelas V SDN 1 Kalisari Banyuglugur Situbondo

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah

sebagai berikut:

Apakah dengan menggunakan metode STAD dapat meningkatkan hasil

belajar Peserta Didik pokok bahasan  kerajaan dan peninggalan Hindu di

Indonesia pada Peserta Didik kelas V SDN 1 Kalisari Banyuglugur

Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umun penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang

penerapan metode STAD dalam meningkatkan hasil belajar IPS Peserta

Didik kelas V SDN 1 Kalisari Banyuglugur Situbondo.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar Peserta Didik

pokok bahasan kerajaan dan peninggalan Hindu di Indonesia pada

Peserta Didik kelas V SDN 1 Kalisari Banyuglugur Situbondo.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dapat dimanfaatkan bagi:

1. Bagi Kepala Sekolah

Untuk memberikan informasi kepada Kepala Sekolah mengenai

pentingnya variasi strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil

belajar. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak ada guru yang

hanya bisa mengajar dengan strategi ceramah saja

2. Bagi Guru

Dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran IPS dan mata

pelajaran lain untuk dapat meningkatkan hasil balajar.

3. Bagi Peserta Didik

Memberikan kesempatan pada Peserta Didik untuk belajar bersama

menggunakan metode STAD supaya tercipta keaktifan, pemahaman dan

daya pemikiran Peserta Didik dalam kelompok maupun individu sehingga

dapat meningkatkan hasil belajar.

4. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang

metode STAD dalam meningkatkan hasil belajar IPS.

1.5 Batasan istilah

1.5.1 Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi

individu dengan lingkunganya ( Slameto dalam Hadis 2008:60).
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1.5.2 Hasil belajar ialah segala sesuatu yang menjadi milik Peserta Didik

sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan (Juliah dalam Jihad

2008:15)

1.5.3 Mata pelajaran IPS merupakan bidang studi yang utuh yang tidak

terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu yang ada artinya bahwa IPS

tidak mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara

terpisah melainkan melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara

terpadu (Petrus 2010:8).

1.5.4 Cooperative Learning adalah salah satu model pembelajaran dimana

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang

berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang

Peserta Didik lebih bergairah dalam belajar. Menurut Slavin dalam

Isjoni (2010:15)

1.5.5 STAD (Student Teams Achievement Divisions) merupakan salah satu

tipe Cooperative yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi

diantara Peserta Didik untuk saling memotivasi dan saling membantu

dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai hasil yang

maksimal, dalam metode STAD peserta didik dibagi dalam kelompok-

kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 2-6 orang.
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1.6 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan hasil belajar

Peserta Didik kelas V semester I SDN 1 Kalisari Banyuglugur tahun ajaran

2011/2012 dalam mata pelajaran IPS pokok bahasan kerajaan dan peninggalan

Hindu di Indonesia.

1.7 Hipotesis tindakan

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis

penelitian sebagai berikut:

“Jika menggunakan metode STAD Maka dapat meningkatkan hasil belajar

pokok bahasan kerajaan dan peninggalan Hindu di Indonesia Peserta Didik

kelas V SDN 1 Kalisari Banyuglugur Situbondo”.


