
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 

20 tahun 2003 merupakan langkah untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tidak hanya sebatas 

itu, di dalam mengembangkan potensi peserta didik dijenjang pendidikan 

terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, 

yaitu kegiatan pembelajaran (Dedi Mulyasana 2011: 7). 

Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru  bermula 

dan bermuara pada komponen-komponen pembelajaran yang tersurat dalam 

kurikulum. Pernyataan ini, didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru merupakan bagian utama dari 

pendidikan formal yang syarat mutlaknya adalah adanya kurikulum sebagai 

pedoman. Dengan demikian, guru dalam merancang program pembelajaran 

maupun melaksanakan proses pembelajaran akan selalu berpedoman pada 

kurikulum (Dimyati dan Mudjiono 1994 : 263).  

Model pembelajaran merupakan komponen-komponen dari kurikulum yang 

akan dipakai pada kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran mengarah pada 

suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, 

lingkungan, dan sistem pengolahannya. Model pembelajaran mempunyai 

makna yang lebih luas dari pada pendekatan, metode atau prosedur. Model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas, atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

didalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model 

pembelajaran mengarah kepada desain pembelajaran untuk membantu peserta 
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didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajarannya tercapai (Abdul Majid 

2013 : 14). 

Model pembelajaran kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu 

sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama 

dalam strukstur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua 

orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat di pengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. pembelajaran kooperatif 

juga dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana 

kebersamaan di antara sesama anggota kelompok ( Slavin, 1983; Stahl, 1994 

dalam Etin Solihatin 2007 : 4). Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

(Student Team Achievement Division) merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang paling sederhana, dan merupakan model paling baik untuk 

guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif (Abdul Majid 2013 : 184). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 

COOPERATIVE LEARNING TIPE STAD PADA IPS TERPADU 

DENGAN MATERI POTENSI DAN PERSEBARAN SUMBER DAYA 

LAUT DI KELAS VII SMP NEGERI 2 COLOMADU. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Model Pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, sehingga 

proses pembelajaran terasa membosankan. 

2. Masih kurangnya interaksi antara siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu diberikan 

batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu pada 

tahun ajaran 2014/2015.  

2. Obyek Penelitian   

Obyek penelitian adalah Model pembelajaran yang akan digunakan yaitu 

cooperative learning. Model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran cooperative tipe STAD (Student 

Teams Achievement Devisions). 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar pada materi potensi dan persebaran 

sumber daya laut di kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD ? 

2. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning 

tipe STAD efektif digunakan pada materi potensi dan persebaran sumber 

daya laut di kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan  perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka  tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hasil belajar pada materi potensi dan persebaran sumber 

daya laut di kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe STAD. 

2. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran cooperative learning 

tipe STAD pada Materi potensi dan persebaran sumber daya laut di kelas 

VII SMP Negeri 2 Colomadu.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan guru SMP Negeri 2 Colomadu, dan Mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD. 

b. Sebagai masukan kepada pihak sekolah selaku lokasi dalam penelitian 

ini agar menggunakan model pembelajaran  yang bervariasi dalam 

proses pembelajaran. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik : 

Dapat meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran, serta melatih 

peserta didik untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu 

masalah yang di hadapi, sehingga peserta didik terbiasa bekerja sama 

tidak hanya terbatas pada saat pelaksanaan proses pembelajaran saja, 

bisa juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Bagi guru : 
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Dapat mengajarkan mengajarkan kepada peserta didik akan pentingnya 

kerja sama dalam menyelesaikan masaalah yang di hadapi. 

c. Bagi Sekolah : 

Dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti : 

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam proses 

pembelajaran yang akan menjadi bekal dalam proses mengajar sebagai 

calon pendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


