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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting bagi kehidupan, karena 

melalui pendidikan manusia belajar untuk menjadi manusia yang ideal. 

Pendidikan juga berperan penting bagi sebuah negara, karena melalui pendidikan 

sebuah negara dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten yang 

dapat membentuk sebuah negara maju, sehingga sudah sepantasnya bahwa setiap 

individu mendapatkan hak pendidikannya, maka dari itu pemerintah 

mengupayakan untuk memeratakan pendidikan ke seluruh pelosok negera. 

Pendidikan bukan hanya terkait tentang bagaimana setiap individu 

mendapatkan pendidikan, akan tetapi pendidikan merupakan sarana dalam 

mengembangkan sekaligus melestarikan sistem nilai dalam kehidupan, melalui 

pendidikan pula dapat diarahkan pada pembentukan sikap, perilaku dan 

kepribadian, sehingga akan membentuk manusia yang berbudaya tinggi dan 

bernilai tinggi (bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialitas) 

Berkaitan dengan pendidkan, Bafadal (2003, hlm. 13) PBB melalui UNESCO 

terdapat empat pilar belajar yaitu : 

a. Learning to know (belajar mengetahui) 

Dalam pilar ini belajar dimaknai sebagai proses untuk menjadi tahu, atau 

dengan kata lain mulai dari tidak tahu menjadi tahu akan. Belajar untuk 

mengetahui tidak sekedar hanya untuk mengetahui apa saja yang bermakna 

bagi kehidupan, tetapi juga apa saja yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. 

b. Learning to do  (belajar melakukan sesuatu) 

Pilar ini memaknai bahwa belajar merupakan proses belajar untuk bisa 

melakukan sesuatu. Pembelajaran in menyiratkan bahwa peserta didik dilatih 

untuk sadar dan mampu dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan 

yang bersifat produktif baik itu dalam ranah kognitif, afektif maupun 

psikomotor. 
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c. Learning to be (belajar menjadi sesuatu) 

Pilar ketiga mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk 

manusia yang menjadi dirinya sendiri. Hal ini erat dengan bakat, minat, 

perkembangan fisik, kejiwaan, serta kondisi lingkungannya. Menjadi diri 

sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebtuhan dan jati diri. 

d. Learning to live together (belajar hidup bersama) 

Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, 

memberi dan menerima perlu dikembangkan. Kondisi ini pula yang 

memungkinkan tumbuhnya sikap toleransi pada diri manusia ketika ia hidup 

bersama di dalam masyarakat, seperti bertoleransi terhadap perbedaan ras, 

sukum dan agama. 

Untuk mencapai ke empat pilar tersebut, maka tidak lepas dari peranan 

seorang guru sebagai pelaksana pendidikan di lingkungan sekolah, terutama di 

lingkungan Sekolah Dasar (SD) mengingat proses pembelajaran di Sekolah Dasar 

sebagai dasar pembentuk perkembangan anak dalam aspek sikap (afektif), 

pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik). Mengembangkan aspek-

aspek tersebut tidak lain bertujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu 

hidup berdampingan di lingkungan masyarakat. 

Huda (2015, hlm. 3) berpendapat bahwa “pembelajaran diartikan sebagai 

perubahan dalam perilaku, tindakan, cara, dan performa”. sehingga dalam proses 

pembelajaran peserta didik harus mendapatkan pembelajaran yang bermakna bagi 

dirinya, agar peserta didik mampu memahami tujuan dan kegunaan ketika dia 

mempelajari suatu yang baru bagi kehidupannya di masyarakat baik untuk masa 

kini ataupun masa yang akan datang. Melalui pembelajaran guru dapat 

menyiapkan bagaimana peserta didik belajar hidup bersama dengan cara 

mengajarkan peserta didik dalam bersosialisasi, baik itu bersosialisasi di dalam 

proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran 

Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tujuan pendidikan belum tercapai 

secara maksimal begitupun dengan proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi,  

karena ditemukannya fakta bahwa proses pembelajaran hanya untuk sekedar 

proses menghafal konsep yang dilakukan oleh peserta didik sehingga tidak 

meninggalkan pembelajaran yang bermakna. Begitupun dalam mata pelajaran 
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),  Muchtar (dalam Effendy, 2011, hlm. 5) 

mengungkapkan bahwa, “pembelajaran IPS terperangkap pada proses menghapal 

yang hanya menyentuh proses kognitif tingkat rendah”. Berdasarkan hal tersebut, 

mata pelajaran IPS banyak mengkaji pengetahuan konseptual, akan tetapi peserta 

didik tidak memahami implikasi dari konsep-konsep tersebut bagi kehidupan 

sehari-hari sehingga hanya melibatkan bahwa peserta didik sekedar mengetahui 

konsep-konsep tersebut tanpa mengetahui maknanya.  

Pada dasarnya implikasi pembelajaran IPS mengajarkan peserta didik agar 

mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitarnya akan tetapi, 

berdasarkan hasil temuan peneliti ditemukan adanya permasalahan bahwa siswa 

kurang mampu bersosialiasi dalam bentuk kerja sama terutama di dalam 

kelompok belajar, mengingat kelompok belajar merupakan salah satu bentuk 

strategi yang sering digunakan oleh guru dalam penyampaian materi pembelajaran 

di dalam kelas.  

Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya bukti permasalahan berdasarkan 

hasil observasi pada pelaksanaan sit in  dan hasil refleksi peneliti bersama wali 

kelas pada proses pembelajaran pada tema cita-citaku, pembelajaran ke dua di 

kelas IV B SDN di salah satu SDN Kota Bandung  adapun bukti permasalahan 

diantaranya , 1)  Siswa cenderung mengandalkan temannya untuk mengerjakan 

tugas yang seharusnya dikerjakan bersama-sama di kelompok belajar, 2) Adanya 

sikap individualis dalam diri siswa ketika ia dalam kelompok, seperti mengerjakan 

tugas kelompok oleh dirinya sendiri karena merasa dirinya lebih baik dari anggota 

yang lainnya, 3) Siswa kurang menghargai pendapat atau ide-ide yang diberikan 

teman sekelompoknya. Terkadang ketika teman sekelompoknya menyampaikan 

ide atau gagasan diinterupsi, sehingga hal ini menimbulkan dampak peserta didik 

yang mempunyai kemampuan biasa saja menjadi enggan untuk memberikan 

partisipasinya dalam kegiatan kerja kelompok, 4) Adanya sikap ketidak pedulian 

ketika teman sekelompoknya tidak memahami materi pelajaran, sehingga 

menganggap dengan satu atau dua orang saja yang memahami isi materi dirasa 

lebih dari cukup, yang terpenting adalah kelompoknya telah mampu 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, 5) Ketika guru megintruksikan 

untuk berdiskusi dalam jumlah kelompok yang kecil semisalnya dengan teman 
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sebangkunya, siswa cenderung menunjukan sikap persaingan, sehingga mereka 

proses diskusi yang seharusnya untuk saling bertukar informasi dan saling 

membantu terlaksana kurang efektif. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, secara garis besar bahwa semua 

permasalahan terkait dengan tidak adanya hubungan keterkaitan secara positif 

antar anggota kelompok belajar, mengingat kelompok belajar harus 

mengutamakan kesatuan dan produktivitas kelompok yang bertujuan untuk 

mengefektivitaskan pencapaian tujuan pembelajaran. Kelompok belajar juga 

berfungsi sebagai sarana interaksi yang mendukung ketika setiap peserta didik 

dapat saling berkerja sama, saling mendorong, untuk mencapai tujuan kelompok, 

sehingga akan terbentuk Positive Interdependence atau ketergantungan positif. 

Positive interdependence merupakan salah satu prisnsip dalam pembelajaran 

kooperatif dimana positive interdependence merupakan suatu hubungan yang 

tercipta dimana jika peserta didik merasa bergantung dengan sesama anggota 

kelompok belajarnya untuk mencapai keberhasilan kelompoknya. Positive 

interdependence ini berangkat dari teori interdependensi sosial, menurut DW 

Johnson & R Johnson (dalam Ibrahim, 2016, hlm. 27) mengatakan bahwa “teori 

Interdepedensi Sosial merupakan teori yang membahas mengenai perasaan saling 

ketergantungan sosial antar individu dalam konteks pembelajaran.” Perasaan 

saling ketergantungan tersebut akan terbentuk apabila setiap individu menyadari 

bahwa peranan dan kontribusi dirinya penting untuk mencapai keberhasilan 

prestasi kelompoknya. 

Melalui model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Team 

Achievement Division, yang memang merupakan sebuah model pembelajaran 

yang berbasis pada kerja sama peserta didik dalam kelompok untuk meningkatkan 

kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Slavin (2005, hlm. 12-13) mengemukakan 

terdapat tiga konsep penting dalam pemelajaran kooperatif tip STAD yaitu, (1) 

Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai kriteria 

yang ditentukan, (2) Tanggung jawab individual, bermakna bahwa kesuksesan tim 

bergantung pada pembelajaran individual dari semua anggota tim, (3) kesempatan 

suskses yang sama, bermakna bahwa semua siswa memberi kontribusi kepada 

timnya dengan cara meningkatkan kinerja mereka dari yang sebelumnya. Hal 
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tersebut akan memastikan bahwa siswa dengan prestasi tinggi, sedang dan rendah 

smeuanya sama0\-sama ditantang untuk melakukan yang terbaik, dan bahwa 

kontribusi dari semua anggota tim ada nilainya.  Proses pembelajaran bukan 

hanya sekedar bagaimana peserta didik mampu menguasai suatu konsep, namun 

pembelajaran juga melibatkan proses peserta didik dalam berinteraksi dengan 

individu lainnya dengan baik, yang nantinya akan berimplikasi di lingkungan 

masyarakat. Stahl (dalam Isjoni, 2012, hlm . 23) mengatakan bahwa  

“Dengan melaksanakan model pembelajaran cooperative learning, siswa 

memungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar, disamping itu juga 

bisa melatih siswa untuk memiliki keterampilan baik itu keterampilan berpikir 

(thinking skill)  maupun keterampilan sosial (social skill)”. 

  

Model pembelajaran kooperatif dapat melatih keterampilan peserta didik 

terutama dalam hal bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, bertanggung 

jawab atas tugas yang harus dikerjakan, menerima saran dan masukan dari orang 

lain, menumbuhkan sikap demokratis. Sehingga peserta didik tidak dipandang 

sebagai objek dalam pembelajaran, namun peserta didik dapat menjadi tutor bagi 

teman sebayanya.  

Berdasarkan pemaparan masalah yang menjadi acuan, maka peneliti akan 

melakukan penelitian yang berbasis pada Penelitian Tindakan Kelas yang diberi 

judul : Penerapan Model Cooperative Learning Tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) untuk Meningkatkan Positve Interdependence Siswa 

dalam Kelompok Belajar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan 

permasalahan yang diajukan dalam berupa pertanyaan “Apakah melalui model 

cooperative learning tipe STAD (Student Team Achievement Division) dapat 

meningkatkan positve interdependence siswa” 

Untuk memberikan arah terhadap proses penelitian, maka rumusan masalah 

diatas disusun menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan model cooperative learning tipe STAD (Student 

Team Achievement Division) dapat meningkatkan positve interdependence 

siswa dalam kelompok belajar? 
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2. Bagaimana peningkatan positve interdependence siswa dalam kelompok 

belajar setelah penerapan model cooperative learning tipe STAD (Student 

Team Achievement Division) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan/memperbaiki 

proses pembelajaran di kelas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan model cooperative learning 

tipe STAD (Student Team Achivement Division) dalam meningkatkan 

positive interdenpendence siswa  dalam kelompok belajar. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan positive interdependence 

siswa dalam kelompok belajar  setelah diterapkannya model 

cooperative learning tipe STAD (Student Team Achivement Division. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, adapun manfaat 

yang dberikan bagi : 

1. Manfaat bagi guru : 

a. Meningkatkan keprofesionalan guru dan keterampilan guru dalam 

mengembangkan model-model pembelajaran terutama dalam model 

cooperative learning tipe student team achievement division. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelompok  dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe sudent team 

achievement division. 

 

2. Manfaat bagi siswa : 

a. Menumbuhkan adanya positive interdependence atau ketargantungan 

positif dalam kelompok belajar siswa dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe sudent team achievement division. 
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b. Menumbuhkan keantusiasan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi berisikan rincian terkait urutan penulisan dari setiap bab 

pada skirpsi ini yang dimulai pada bab I hingga bab V. 

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal dari 

skripsi yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ,manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

Bab II berisi uraian tentang penjelasan kajian pustaka yang melandasi secara 

teoritis pada penelitian ini. Kajian pustaka ini membahas tentang konsep model 

cooperative learning tipe student team achievement division dan sikap positive 

interdependence.  

Bab III berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian, yang dimulai dari metode penelitian, model penelitian, subjek dan 

lokasi penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan 

analisi data. 

Bab IV berisi tentang uraian tentang hasil penelitian beserta pembahasannya 

,yang terdiri atas deskripsi pra-penelitian dan deskripsi hasil penelitian. 

Bab V menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap analisis 

temuan penelitan. Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi. 

 

 

 

 


