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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Model pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik 

(student centered approach) harus mampu mendorong peserta didik untuk 

aktif dalam mengkonstruksikan setiap informasi yang mereka peroleh 

menjadi sebuah pengetahuan baru melalui berbagai aktivitas dalam 

pembelajaran, sehingga dalam menyelesaikan masalah akan meningkat 

dan menghasilkan pemecahan masalah yang tepat. Seiring dengan 

tanggung jawab profesional pengajar dalam proses pembelajaran, maka 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap guru dituntut untuk 

selalu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan program 

pembelajaran yang akan berlangsung. Tujuannya adalah agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu tujuan akhir 

yang diharapkan dapat dikuasai oleh semua peserta didik.  

Hasil observasi pembelajaran yang dilakukan di SDN Dinoyo 3 

Malang didapat beberapa bukti bahwa siswa kelas III mempunyai sifat 

individulisme. Hasil wawancara dengan wali kelas III SDN Dinoyo 3 

Malang di dapatkan hasil bahwa guru sebenarnya sedikit kesulitan 

menangani siswa yang mayoritas individualis. Berkaitan dengan tingkat 

aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, terhitung dalam kategori 

menurun dan tingkat penyelesaian pemecahan masalah peserta didik dalam 

kategori kurang. Hal tersebut ditandai bahwa dari 40 peserta didik yang  
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mengikuti proses pembelajaran, terdapat 8 peserta didik yang mampu 

menyelesaikan soal yang diberikan guru sehingga jika diberikan soal yang 

berbeda dari contoh soal sebelumnya peserta didik kesulitan untuk 

menyelesaikannya. Berkenaan dengan karakteristiknya guna 

meningkatkan kerja sama peserta didik dan kemampun penyelesaian 

masalah, maka perlu diterapkan model pembelajaran yang mampu 

menunjang hal tersebut, diantaranya adalah penggunaan model 

pembelajaran tipe Student Team Achievment Divisions (STAD) yang 

dikombinasikan dengan Problem Bassed Learning (PBL). 

Model Pembelajaran Koperatif tipe STAD merupakan pendekatan 

Cooperative Learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi 

diantara siswa untuk saling bekerja sama, memotivasi dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. Menurut (Huda, 2013) STAD adalah salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif yang mengelompokkan peserta didik kedalamnya 

beberapa kelompok dengan level kemampuan, jenis kelamin, ras dan etnis 

yang berbeda-beda. Model pembelajaran STAD sangat mudah diadaptasi, 

telah digunakan dalam pelajaran matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia 

dan banyak subyek lainnya pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi.  

Penerapan Kurikulum 2013 yang berorientasi kepada peserta didik 

mampu memperoleh pengetahuan melalui pengalaman belajar yang 

mereka lakukan, dengan demikian selain aktivitas belajar meningkat, maka 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik juga akan meningkat. Salah 
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satu model pembelajaran yang memberikan soal-soal berbasis masalah 

adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Problem Based Learning (PBL) memiliki ciri-ciri pembelajaran 

dimulai dengan pemberian masalah, biasanya masalah memiliki konteks 

dengan dunia nyata, siswa secara berkelompok aktif merumuskan masalah 

dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka, mempelajari dan 

mencari sendiri materi yang terkait dengan masalah dan melaporkan solusi 

dari masalah.  

Alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat diserap oleh 

mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar 

mengajar siswa lebih efektif dan efesien Sudjana (2009). Penggunaan alat 

peraga dalam pembelajaran dimaksudkan agar penyampaian informasi 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang disampaiakan guru 

kepada peserta didik dapat diterima dengan baik. Selain itu alat peraga 

juga berfungsi sebagai perangsang peserta didik akan lebih aktif dalam 

pembelajaran dan kemudian berdampak pada daya penyelesaian 

pemecahan masalah sehingga kemampuan pemecahan masalah meningkat. 

Penggunaan alat peraga dalam penelitian ini bukan merupakan fokus 

utama dalam penelitian, tetapi hanya sebagai penunjang agar pembelajaran 

model STAD dan PBL yang dilakukan membuat peserta didik semakin 

aktif dalam pembelajaran. 

Sesuai dengan latar belakang yang dirumuskan di atas, diketahui 

bahwa guru sudah pernah menerapkan model pembelajaran STAD dengan 

PBL pada semester ganjil yaitu dengan materi yang berbeda dan 
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mendapatkan hasil yang meningkat, namun ingin dilihat lagi hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model STAD dan PBL pada materi yang 

berbeda Model pembelajaran tersebut sesuai dengan pembelajaran yang 

ditetapkan pada Kurikulum 2013. Penelitian dilakukan di kelas III agar 

penitian yang lebih terfokus.  

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan pembelajaran yang terjadi di 

SDN Dinoyo 3 Malang, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis 

Kombinasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan PBL 

Dalam Pembelajaran Tematik Kelas III SDN Dinoyo 3 Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah yang telah 

dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut 

1. Bagaimana penerapan kombinasi model pembelajaran STAD dengan 

PBL dalam pembelajaran tematik di SDN Dinoyo 3 Malang? 

2. Apa kendala guru dalam pelaksanaan model pembelajaran STAD 

dengan PBL? 

3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala pelaksanaan model 

pembelajaran tipe STAD dengan PBL? 

4. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas III dengan penerapan kominasi 

model pembelajaran STAD dengan PBL? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian untuk mendeskripsikan : 

1. Penerapan kombinasi model pembelajaran tipe STAD dengan PBL 

pada pembelajaran tematik di SDN Dinoyo 3 Malang. 
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2. Kendala guru dalam pelaksanaan model pembelajaran tipe STAD 

dengan PBL. 

3. Upaya guru dalam mengatasi kendala penerapan model pembelajaran 

tipe STAD dengan PBL. 

4. Hasil belajar siswa kelas III dengan penerapan kominasi model 

pembelajaran STAD dengan PBL. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat 

bagi berbgai pihak, diantaranya : 

a. Bagi Sekolah 

Dapat membantu sekolah dalam menganalisa model pembelajaran 

yang cocok untuk diterapkan pada sekolah yang bersangkutan, sehingga 

dihasilkan para lulusan yang berkompeten hasil dari penggunaan model 

pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan karakter peserta didik beserta 

kondisi lingkungan sekolah. 

b. Bagi guru 

Memberikan gambaran tentang model pembelajaran yang tepat 

untuk peserta didik dan menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan 

perpaduan kombinasi model pembelajaran dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman ilmiah dan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi para peneliti yang berkaitan dengan 

model pembelajaran. 



6 

 

 

 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya jenis aktivitas, bekerja dalam kelompok dan 

langkah pemecahan masalah yang bisa dijangkau pada penelitian ini, maka 

perlu adanya pembatasan masalah agar terhindar dari luasnya ruang 

lingkup permasalahan. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian adalah siswa kelas III SDN Dinoyo 3 Malang. 

2. Materi pokok difokuskan pada pembelajaran tematik. 

3. Aktivitas belajar peserta didik dalam penelitian ini terfokus pada 

kegiatan observing (mengamati), questioning (menanya), associating 

(menalar), dan experimenting (mencoba). 

4. Model pembelajaran menggunakan STAD dan PBL. 

5. Hasil belajar peserta didik dilihat dari nilai Pre Test dan Post Tes yang 

diberikan guru. 

1.6 Definisi Operasional 

Terdapat beberapa istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini, 

guna mencegah terjadinya kesalahan dalam penafsiran istilah, maka 

diperlukan penegasan dari definisi istilah tersebut. Berikut adalah beberapa 

istilah yang ditegaskan : 

1. Model pembelajaran tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara 

peserta didik untuk saling bekerja sama, memotivasi dan saling membantu 

dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. 
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2. Model pembelajaran PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk mencari 

informasi dan pengetahuan dalam memecahkan masalah. 

3. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. 

 

 


