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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan saat ini, peningkatan kualitas pembelajaran 

baik dalam penguasaan materi maupun metode pembelajaran selalu 

diupayakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran yaitu dengan menyusun berbagai macam skenario 

kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan pembelajaran, terjadi 

interaksi antara siswa dengan siswa, interaksi antara guru dan siswa, 

maupun interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Diharapkan dengan 

adanya interaksi tersebut, siswa dapat membangun pengetahuan secara aktif, 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, serta dapat memotivasi siswa sehingga mencapai kompetensi 

yang diharapkan (Widyantini, 2008). 

Tujuan pendidikan IPS di tingkat Sekolah Dasar (SD) ditujukan 

untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa yang 

berguna untuk kehidupan sehari-harinya. IPS sangat erat kaitannya dengan 

persiapan siswa untuk berperan aktif atau berpartisipasi dalam 

pembangunan Indonesia dan terlibat dalam pergaulan masyarakat dunia 

(global society). IPS harus dilihat sebagai suatu komponen penting dari 

keseluruhan pendidikan kepada siswa. IPS memerankan peranan yang 

signifikan dalam mengarahkan dan membimbing siswa pada nilai-nilai dan 

perilaku yang demokratis, memahami dirinya dalam konteks kehidupan 

masa kini, memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat 

global yang interdependen (Widiarto, 2005). 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 

anak akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada 

bidang ilmu yang berkaitan. Namun seringkali pembelajaran IPS yang 
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dijumpai di Sekolah Dasar ialah pembelajaran yang berlangsung secara 

klasikal yang menempatkan guru sebagai pusat belajar bagi siswa. Dalam 

pembelajaran seperti itu kegiatan siswa dapat dikatakan sebagai kegiatan 

duduk, dengar, catat, dan hapal (Agustian, 2010). Siswa seolah-olah tidak 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan 

tidak mempunyai kesempatan untuk mengemukakan hasil pemikirannya. 

Pembelajaran klasikal seperti ini dapat membuat siswa merasa bosan, jenuh, 

dan mematikan motivasi siswa terhadap pelajaran IPS sehinggga muncul 

masalah yang berkaitan dengan pembelajaran IPS di sekolah dasar. 

Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah masih rendahnya hasil 

belajar dan motivasi siswa pada mata pelajaran IPS. Hal ini disebabkan 

karena masih kurang mampunya siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan serta kemampuan guru dalam menciptakan proses 

pembelajaran yang juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Selain itu ketiadaan minat terhadap suatu mata pelajaran menjadi 

pangkal penyebab kenapa anak didik tidak bergeming untuk mencatat apa 

yang telah disampaikan oleh guru. Itulah pertanda bahwa anak didik tidak 

mempunyai motivasi untuk belajar. Kemiskinan motivasi intrinsik ini 

merupakan masalah yang memerlukan bantuan yang tak bisa ditunda-tunda. 

Guru harus memberikan suntikan dalam bentuk motivasi ekstrinsik. 

Sehingga dengan bantuan itu anak didik dapat keluar dari kesulitan belajar 

(Djamarah, 2011). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada baiknya pendapat dari 

Lie (2002) yang menyarankan bahwa suasana kelas perlu direncanakan dan 

dibangun sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk 

berinteraksi satu sama lain dicoba untuk diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan hal ini 

terjadi adalah pembelajaran kooperatif. Menurut Hamid Hasan, kooperatif 

mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan (Solihatin dan 

Raharjo, 2008). Dalam pembelajaran kooperatif siswa secara individual 

mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. 
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Menurut Slavin berdasarkan kajian dari Solihatin dan Raharjo (2008) 

mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu pembelajaran di mana 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Atau dapat dikatakan metode ini 

adalah suatu metode kerja sama yang dilakukan siswa dalam suatu 

kelompok kecil dengan tujuan meraih hasil yang baik dan kesuksesan dalam 

belajar secara bersama-sama. 

Dalam hal ini salah satu metode pembelajaran kooperatif yang cukup 

familiar adalah tipe STAD. Dalam STAD, para siswa dibagi dalam tim 

belajar yang terdiri atas empat orang yang berbeda-beda tingkat 

kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. Guru 

menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim mereka untuk 

memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran. 

Selanjutnya, semua siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-

sendiri, di mana saat itu mereka tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu. 

Selanjutnya Slavin (2005) juga mengemukakan bahwa gagasan 

utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling 

mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan 

yang diajarkan oleh guru. Dalam kesempatan lain  Suprijono (2011) 

mengemukakan bahwasanya motivasi belajar adalah proses yang memberi 

semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang 

termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. 

Terlebih dengan adanya pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan 

dapat menumbuhkan motivasi belajar dalam diri siswa. Karena dalam proses 

pembelajarannya yang menekankan adanya kerja sama antar siswa karena 

jika para siswa ingin supaya timnya mendapatkan penghargaan tim, mereka 

harus membantu teman satu timnya untuk mempelajari materi sehingga 

temannya tersebut dapat memahami pelajaran dengan baik. Akan tetapi 

meski para siswa belajar bersama, mereka tidak boleh saling bantu dalam 
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mengerjakan kuis. Tanggung jawab individual seperti ini memotivasi siswa 

untuk memberi penjelasan dengan baik satu sama lain, karena satu-satunya 

cara bagi tim untuk berhasil adalah dengan membuat semua anggota tim 

menguasai informasi atau kemampuan yang diajarkan (Slavin, 2005).  

Berpijak dari adanya permasalahan mengenai rendahnya motivasi 

dan hasil belajar IPS siswa, guru dapat mencoba untuk menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif karena metode ini dalam pelaksanaan 

pembelajarannya memungkinkan siswa memiliki motivasi untuk mencapai 

tujuan bersama dalam suatu kelompok. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari 

Webb yang dikaji kembali oleh Solihatin (2008) yang menyatakan bahwa 

dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, 

sikap dan perilaku siswa berkembang ke arah suasana demokratisasi dalam 

kelas. Di samping itu, penggunaan kelompok kecil siswa mendorong siswa 

lebih bergairah dan termotivasi dalam mempelajari IPS. Hasil Penelitian lain 

yang dilakukan oleh  Rahayuningsih (2011) memperlihatkan adanya 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan adanya perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada kelompok eksperimen dengan hasil belajar tanpa metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada kelompok kontrol. Selanjutnya hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Indriaswati (2010) memperlihatkan bahwa dengan 

menerapkan ganjaran non verbal dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar pada siswa kelas V sekolah dasar. 

Berdasarkan referensi dari teori Webb beserta dukungan hasil 

penelitian oleh Rahayuningsih dan Indriaswati maka peneliti bermaksud 

untuk mengeksperimenkan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Kandangan 03 

semester genap tahun ajaran 2011/2012 . 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini, rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah metode pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD N Kandangan 03 

semester genap tahun ajaran 2011/2012? 

2. Apakah metode pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD N Kandangan 03 

semester genap tahun ajaran 2011/2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar siswa kelas V 

SDN Kandangan 03 semester genap tahun ajaran 2011/2012? 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD 

N Kandangan 03 semester genap tahun ajaran 2011/2012? 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis serta manfaat praktis 

pada masyarakat luas, khususnya di bidang pendidikan: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi: 

a. Siswa 
• Upaya Meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar dalam 

pembelajaran IPS. 

• Siswa dapat diupayakan meningkatkan kemampuan dan 

pemahaman siswa semakin mantap dalam materi pokok. 

b. Guru 

• Memberikan masukan dalam mengajar melalui penerapan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS sebagai upaya meningkatkan hasil belajar 

dan motivasi belajar siswa. 
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• Mengoptimalkan peran guru sebagai penuntun sekaligus 

pembimbing siswa dalam memperoleh pemahaman mengenai 

pelajaran yang dilaksanakan. 

• Memacu guru untuk lebih kreatif dalam penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan metode pembelajaran 

lain pada umumnya. 

c. Sekolah 

• Memberikan input untuk mendukung dan menyediakan 

masukan bagi guru sebagai upaya peningkatan hasil belajar dan 

motivasi belajar siswa. 

• Sekolah dapat menyediakan dukungan yang memadai untuk 

kemajuan proses belajar mengajar menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD guna memajukan mutu 

pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

a.    Untuk peneliti  sebagai sarana dalam menguatkan pemahaman 

tentang metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan untuk 

mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


