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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seorang guru tidak hanya dituntut berdiri di depan kelas untuk berceramah 

tentang materi yang ada di buku, namun lebih dari itu guru juga harus memiliki 

beragam kompetensi untuk menunjang profesionalitas tugas dan perannya. Salah 

satu pembuktian dari kompetensi seorang guru adalah mampu memandu dan 

menciptakan proses pembelajaran agar dapat mencapai target kompetensi yang 

akan dicapai. Untuk dapat melakukannya, guru semestinya tahu strategi dan 

model pembelajaran yang cocok diterapkan selama penyelenggaraan proses 

belajar mengajar.  

Proses belajar siswa sangat dipengaruhi oleh emosi (Shoimin, 2014). 

Apabila siswa merasa terpaksa mengikuti proses pembelajaran, mereka akan 

kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu 

semestinya guru mampu menciptakan suasana kondusif sehingga pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Agar pembelajaran efektif dan 

menyenangkan, perlu adanya perubahan cara mengajar dari model tradisional 

menuju pembelajaran inovatif. Caranya ialah dengan melibatkan siswa secara 

aktif, bukan menjadikannya sebagai objek. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada 

guru, melainkan pada siswa. Metode yang digunakan pun bukan lagi yang bersifat 

monoton, melainkan bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan siswa secara keseluruhan.  
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Metode pembelajaran merupakan sarana yang penting dalam proses 

belajar mengajar. Apabila proses pembelajaran tidak menarik, siswa akan merasa 

bosan terhadap pembelajaran yang disajikan. Pemilihan metode mengajar yang 

tepat akan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan mendukung 

kelancaran proses belajar mengajar sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk 

belajar. Pemilihan metode perlu memperhatikan beberapa hal seperti materi yang 

disampaikan, tujuannya, waktu yang tersedia, dan banyaknya siswa serta hal-hal 

yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. 

Secara umum, metode yang diterapkan oleh guru adalah metode 

konvensional yaitu ceramah. Guru dianggap sebagai gudang ilmu serta 

mendominasi kelas, mengajarkan ilmu, langsung membuktikan dalil-dalil dan 

memberikan contoh. Sedangkan siswa harus duduk rapi mendengarkan, meniru 

dan mencontoh cara-cara yang diterapkan guru serta menyelesaikan soal-soal atau 

tugas-tugas yang diberikan guru tanpa ada tindakan lebih lanjut mengenai tugas 

tersebut. Tetapi dengan hadirnya Kurikulum yang baru sekarang ini yakni 

Kurikulum 2013 (K-13), penerapan metode seperti itu perlu dikurangi dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan penggunaan metode seperti itu hanya 

akan menimbulkan kebosanan dan rasa acuh tak acuh dari peserta didik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Oleh sebab itu dengan hadirnya K-13 ini, 

peran guru dalam proses belajar mengajar dikelas hanya sedikit saja, sisanya 

peserta didik sendiri yang dituntut untuk kerja mandiri. 

Dalam usaha untuk meningkatkan keaktifan dan kekreatifan siswa dalam 

proses pembelajaran bisa dengan menggunakan salah satu model dari 

pembelajaran cooperative learning. Adapun Soekamti (dalam Shoimin, 2014) 
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mengemukakan bahwa model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam aktivitas belajar 

mengajar. Model pembelajaran yang bisa diterapkan adalah model pembelajaran 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD), yaitu suatu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan serta adanya penghargaan secara 

kelompok maupun individu. 

Melalui metode pembelajaran kooperatif model STAD ini diharapkan 

siswa akan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa dituntut 

untuk aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar. Penerapan model 

pembelajaran STAD dimaksudkan untuk mempermudah siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk terlibat secara aktif dan tidak 

merasa cepat bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2015 antara penulis 

dengan guru menghasilkan data bahwa salah satu model pembelajaran dalam 

implementasi K-13 di sekolah, guru harus menggunakan pendekatan ilmiah 

(scientific), karena pendekatan ini lebih efektif hasilnya dibandingkan pendekatan 

tradisional. Pemilihan subyek penelitian berdasarkan data kelas IV yang memiliki 

latar belakang suku yang berbeda, ada yang berasal dari suku Jawa, suku Madura, 

sedikit suku Arab dan Ambon. Kondisi kelas seperti ini sesuai dengan konsep 

model pembelajaran STAD, yaitu  pemecahan kelas menjadi beberapa kelompok 
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haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai 

suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis ingin melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul ”Penerapan Model Kooperatif Tipe STAD 

(Student Teams-Achievement Divisions) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang” 

 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah difokuskan agar lebih 

jelas, berikut pembatasan masalahnya: “Masalah dalam penelitian ini adalah 

tentang hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang yang akan 

ditingkatkan melalui penerapan model kooperatif tipe STAD (Student Teams-

Achievement Divisions)”  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah dipaparkan, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan model kooperatif tipe STAD (Student Teams-

Achievement Divisions) dalam pembelajaran tematik kelas IV SD 

Muhammadiyah 5 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions) dalam 

pembelajaran tematik kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan bagaimana penerapan model kooperatif tipe STAD (Student 

Teams-Achievement Divisions) dalam pembelajaran tematik kelas IV SD 

Muhammadiyah 5 Malang 

2. Menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions) dalam 

pembelajaran tematik kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1      Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Memberikan suasana pembelajaran yang berbeda dengan yang 

selama ini dialami sehingga dapat menghilangkan rasa bosan dan 

jenuh pada diri siswa. 

2) Siswa terlatih untuk dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam 

pembelajaran di kelas, baik dengan sesama siswa maupun dengan 

guru. 

3) Menghilangkan anggapan bahwa belajar kelompok itu cukup 

dikerjakan oleh satu atau dua orang saja sehingga memupuk 

tanggungjawab individu maupun kelompok 

b. Manfaat bagi sekolah 

Sebagai referensi metode lain yang dapat diterapkan di sekolah.  

c. Manfaat bagi peneliti 
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Memberikan masukan bagi calon guru dalam memilih dan 

menerapkan model kooperatif tipe STAD (Student Teams-

Achievement Divisions) sebagai metode yang tepat untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian  

Untuk mengantisipasi lebarnya permasalahan yang akan dibahas, penulis 

membuat batasan-batasan permasalahan yang akan dipaparkan, yaitu meliputi 

penerapan model kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions), 

dan hasil penerapan model kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement 

Divisions) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 5 

Malang pada mata pelajaran IPA, IPS, dan Matematika. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, berikut ini  adalah 

definisi istilahnya : 

1. Pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

yang merupakan salah satu sistem pembelajaran yang memungkinkan 

siswa, baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna dan otentik. 
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2. Hasil belajar

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar.

Perubahan itu diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai

tujuan pendidikan. Perubahan perilaku individu akibat proses belajar

tidaklah tunggal. Setiap proses mempengaruhi perubahan perilaku pada

domain tertentu pada diri siswa, tergantung perubahan yang diinginkan

terjadi sesuai dengan tujuan pendidikan (Purwanto, 2013).

3. Model kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions)

Model pembelajaran yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi

diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam

menguasai materi pelajaran guna mencapai hasil yang maksimal.


