
1 

�

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai tuntutan 

pembangunan bangsa, dimana kualitas suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh 

faktor pendidikan. Perwujudan masyarakat berkualitas tersebut menjadi 

tanggung jawab pendidikan, terutama dalam menyiapkan peserta didik menjadi 

subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, 

kreatif, mandiri, dan profesional pada bidang masing-masing. Upaya 

peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara optimal, apabila 

dilakukan pengembangan dan perbaikan terhadap komponen pendidikan itu 

sendiri.  

Pendidikan merupakan ujung tombak dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Pendidikan yang baik diyakini 

akan dapat mendorong memaksimalkan potensi siswa untuk dapat 

mengembangkan dirinya sehingga kelak menghadapi dan menyelesaikan setiap 

permasalahan yang dihadapinya. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah dasar akan menjadi  pondasi yang 

kokoh bagi siswa untuk menempuh jenjang pendidikan di tingkat berikutnya. 

Sebaliknya, kegagalan pendidikan di SD akan menyebabkan siswa tidak bisa 

berkembang secara optimal pada jenjang pendidikan berikutnya. 
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Proses pembelajaran di sekolah dasar yang dapat mengaktifkan siswa 

menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan di tingkat ini. Proses 

pembelajaran yang berlandaskan aktivitas siswa sangat penting untuk 

dilakukan, agar siswa dapat membangun pengetahuannya melalui persepsi, 

pikiran, dan perasaannya selaku pembelajar. Dengan demikian siswa terlatih 

menggunakan pemikirannya secara kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.  

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan siswa kelas IV 

SD Kanisius Pati 02 beserta guru kelas, diperoleh data bahwa pembelajaran 

masih bersifat teacher centered, yaitu cenderung dikuasai oleh guru. Oleh 

karena itu, selayaknya  guru harus mengubah metode mengajar konvensional 

menjadi metode yang kreatif dan inovatif. Metode konvensional yang 

didominasi oleh metode ceramah tidak mengaktifkan belajar siswa. Dengan 

metode ini guru menuntut siswa untuk duduk, diam, mendengar, mencatat, dan 

menghafal. Hal ini menyebabkan siswa cenderung pasif.  

    Adapun yang menjadi permasalahan yang ada selama pembelajaran 

disekolah, adalah : 

a. Adanya penyamaan kemampuan siswa, padahal kenyataannya kemampuan 

siswa berbeda. 

b. Bersifat satu arah (berpusat pada guru) sehingga hanya merupakan proses 

penyampaian ilmu. 

c. Siswa kurang perhatian.  
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d. Hasil pelajaran kurang mantap karena metode ceramah yang terdiri atas 

rentetan ucapan guru yang sedemikian rupa serta waktu yang beruntutan 

akan memaksaka siswa menangkap secara semaunya. 

Berkaitan dengan permasalahan diatas, guru cenderung mendominasi 

dalam pembelajaran melalui metode ceramah pada hampir setiap pemberian 

materi ajar. Suharsini Arikunto (2006: 4) menyebutkan beberapa karakteristik 

siswa dalam pembelajaran dengan metode konvensional sebagai berikut: 

semangat belajar rendah, tidak tahu belajar untuk apa, pasif dan acuh. Untuk 

mengantisipasi terjadinya karakteristik siswa yang demikian disarankan pula 

bagi seorang guru untuk menerapkan suatu strategi pembelajaran yang: 

memiliki variasi, memberikan kesibukan yang menarik, memberikan model 

reward dan punishment, bersifat terbuka, dan memberikan layanan yang 

simpatik. Akibatnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS rendah. Dari 

26 siswa kelas IV lebih dari 42% siswa nilainya di bawah KKM.  

Hal ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan sangat berdampak buruk 

bagi perkembangan siswa. Siswa yang sejak SD bersifat pasif dalam proses 

pembelajaran akan cenderung bersifat sama pada jenjang pendidikan 

berikutnya, bahkan akan dibawa hingga dewasa kelak. Pada akhirnya, cita-cita 

dunia pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan 

berkarakter tidak tercapai. 

Supaya siswa merasa nyaman, senang dan berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa meningkat. Jika penerapan 

model pembelajaran untuk mata pelajaran IPS hanya menggunakan model 
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ceramah sebagai model utama, maka proses belajar akan terasa membosankan 

bagi siswa karena terasa monoton. Kondisi ini diduga akan sangat 

mempengaruhi hasil belajar, minat belajar dan daya tarik siswa dalam 

mengikuti pelajaran serta berkaitan pula dengan masa depan siswa.  

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka dipilih 

salah satu metode pembelajaran IPS, yaitu STAD yang dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar dalam proses pembelajaran IPS. 

Menurut Johnson (dalam Noornia, 1997: 29) penggunaan pembelajaran 

kooperatif khususnya metode STAD memiliki keuntungan, antara lain lebih 

dapat memotivasi siswa dalam berkelompok agar mereka saling mendorong 

dan membantu satu sama lain dalam mengusai materi yang disajikan. Dalam 

pembelajaran kooperatif metode STAD memiliki ciri khusus yaitu kelompok 

yang terbentuk dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  

Sedangkan menurut Nurhadi (2004:115-116) penggunaan pembelajaran 

kooperatif metode STAD memiliki keuntungan dalam jangka panjang, antara 

lain dapat meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial, memudahkan 

siswa melakukan penyesuaian, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri 

dan egois, membangun persahabatan yang dapat berkelanjutan hingga masa 

dewasa, meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan 

lebih baik, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. 

Atas dasar permasalahan di atas perlu ditingkatkan dengan melakukan 

penelitian yang berjudul: “PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL 
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BELAJAR IPS MELALUI METODE STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) PADA SISWA KELAS IV SD 

KANISIUS PATI 02 TAHUN 2012/2013” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diharapkan, peneliti membatasi 

pokok permasalahan pada : 

1. Pembelajaran IPS  kelas IV SD Kanisius Pati 02 Tahun Pelajaran 

2012/2013; 

2. Metode yang digunakan adalah Metode STAD dan 

3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Apakah penggunaan Metode STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar 

IPS  pada siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02? 

2. Apakah penggunaan Metode STAD dapat meningkatkan hasil  belajar IPS  

pada siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatan aktivitas dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV 

SD Kanisius Pati 02. 

b. Untuk melatih siswa dalam belajar berkelompok dan mengemukakan 

pendapat dalam berdiskusi. 

c. Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi pelajaran IPS. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil  belajar IPS  melalui metode STAD 

pada siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan PTK dengan topik 

yang sama dan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS melalui metode STAD.�

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa  

1) Aktivitas siswa dalam belajar IPS meningkat. 
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2) Hasil siswa dalam mata pelajaran IPS  meningkat. 

3) Mendorong siswa untuk menyukai kegiatan belajar, tanpa ada 

paksaan.   

4) Agar tercipta kebiasaan-kebiasaan positif seperti kebiasaan bekerja 

sama dalam kelompok, aktif dalam kegiatan belajar mengajar, 

bersosialisasi, mengemukakan pendapat, dan sebagainya. 

b. Bagi Guru  

1) Guru trampil menerapkan pembelajaran dengan Metode STAD 

2) Membantu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

3) Meningkatan profesionalisme guru dalam pembelajaran. 

4) Meningkatkan rasa percaya diri. 

5) Guru aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan 

secara profesional. 

6) Memberikan masukan-masukan kepada guru agar dapat menerapkan 

strategi pembelajaran selain ceramah yang lebih bervariasi sehingga 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan 

selanjutnya dapat meningkatkan prestasi belajar. 

c. Bagi Sekolah  

1) Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran terhadap siswa 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa. 



8 

�

3) Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan / 

kemajuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi peneliti karena 

penelitian akan lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam kegiatan belajar mengajar sekaligus menentukan 

solusinya. 


