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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia selain sebagai mahluk individual, juga disebut sebagai 

mahluk sosial, artinya manusia memerlukan kebutuhan dan kemampuan serta 

kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang 

lainnya. Setiap individu tidak terkecuali anak usia Sekolah Dasar (SD) perlu 

meningkatkan keterampilan sosialnya untuk dapat berhubungan dengan orang 

lain. Oleh sebab itu, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu 

mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum di SD. Sekaitan dengan itu, 

menurut Kosasi Djahiri (dalam Yaba, 2006, hlm. 5) menyatakan: 

“IPS adalah merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah 
konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta 

kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif 
untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan.” 

 

Adapun tujuan utama IPS menurut Trianto (2010, hlm. 176) ialah:  

“untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki mental sikap 
positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang 
menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.” 

  

Untuk mencapai tujuan IPS di atas, ruang lingkup mata pelajaran IPS 

menurut KTSP 2006 adalah: (a) manusia, tempat dan lingkungan; (b) waktu, 

berkelanjutan, dan perubahan; (c) sistem sosial dan budaya; (d) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan. Selain itu, menurut Sardjiyo, Sugandhi, dan 

Ischak dalam Widianti (2014, hlm. 65) menyebutkan bahwa pada jenjang SD, 

mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 

Ekonomi. Ke empat materi tersebut perlu dipahami dengan baik oleh peserta 

didik karena peserta didik perlu mengetahui kehidupan masyarakat melalui 

materi-materi yang terdapat dalam Ilmu Pengetahuan Sosial. Pemahaman 

konsep-konsep IPS sangatlah penting bagi peserta didik.  
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Pembelajaran IPS di SD juga harus memperhatikan kebutuhan anak 

yang berusia antara 6-12 tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 tahun 

menurut Piaget (dalam Gunawan, 2013, hlm. 50) berada dalam 

perkembangan kemampuan intelektual/kognitifnya pada tingkatan kongkrit 

operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh, dan 

menganggap tahun yang akan datang sebagai waktu yang masih jauh. Yang 

mereka pedulikan adalah sekarang (konkrit) dan bukan masa yang belum 

pernah mereka alami. Sesuai dengan hal tersebut, maka metode ekspositori 

akan menyebabkan siswa bersikap pasif, dan menurunkan derajat IPS 

menjadi mata pelajaran hapalan yang membosankan. Guru yang mempunyai 

peran lebih dalam pembelajaran di kelas selayaknya meningkatkan kinerjanya 

dengan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti menyajikan model 

pembelajaran kooperatif, menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenagkan agar siswa diikutsertakan dalam aktivitas akademik. 

Tetapi pada kenyataanya, masih banyak guru-guru di sekolah dasar 

yang menggunakan metode pembelajaran yang monoton dan kurang menarik. 

Salah satunya di SD SKJ Bandung yang dibuktikan dengan hasil pemahaman 

konsep mata pelajaran IPS siswa kelas V yang relatif rendah. Hal ini 

dikarenakan pada saat pembelajaran, siswa kurang aktif dan pembelajaran 

terpusat pada guru. Media pembelajaran yang tidak ada dan kehadiran guru 

yang kurang pada pembelajaran di kelas menyebabkan hasil pemahaman 

konsep mata pelajaran IPS siswa rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata 

nilai siswa kelas V pada mata pelajaran IPS di bawah KKM mencapai 65%. 

Sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan, penyebab pemahaman 

konsep mata pelajaran IPS yang rendah tersebut dikarenakan metode 

pembelajaran yang guru berikan masih menggunakan metode konvensional 

berupa ceramah dan pemberian tugas-tugas yang tidak dibahas kembali tetapi 

hanya untuk mengisi kekosongan kelas yang disebabkan kurangnya kehadiran 

guru di dalam kelas. Metode ceramah pun sangat sering di terapkan pada 

pembelajaran di kelas terutama ketika membahas materi-materi pada mata 

pelajaran IPS. Selain itu juga, penyebab lain dari rendahnya pemahaman 

konsep mata pelajaran IPS siswa-siswi tersebut dikarenakan oleh lingkungan 
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sosial siswa-siswi kelas VC yang senang memilih-milih teman dan sulit 

berbaur dengan teman yang lainnya. 

Berdasarkan kegiatan studi pustaka yang dilakukan, ada beberapa 

metode yang dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep mata 

pelajaran IPS siswa kelas V SD yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Pada model pembelajaran 

kooperatif ini, pembelajaran berpusat pada siswa dan siswa lebih sering 

berkelompok sehingga kegiatan sosial pun dilakukan di dalam kelas. 

Beberapa metode dan tipe dari model pembelajaran kooperatif adalah Teams 

Game Tournament (TGT), Number Heads Together (NHT), Student Team-

Achievement Divisons (STAD), Jigsaw dan lain-lain. Salah satu metode 

pembelajaran pada model pembelajaran kooperatif yang sesuai dengan 

pembelajaran IPS di kelas V SD salah satunya yaitu metode Student Team-

Achievement Divisons (STAD). Pada metode ini, pembelajaran yang 

diharapkan terjadi di dalam kelas yaitu pembelajaran yang secara langsung 

melibatkan siswa dalam pembelajaran itu sendiri  agar siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran tersebut. STAD merupakan suatu metode pembelajaran 

yang menggabungkan beberapa siswa yang berbeda jenis kelamin, etnis, 

agama dan ras untuk dijadikan satu kelompok yang bekerja sama memahami 

materi-materi yang diberikan dan di akhiri oleh tes individu untuk 

mengetahui pemahaman tiap-tiap siswa dalam kelompok. Pokok dari metode 

ini yaitu agar siswa saling bekerja sama dan membantu teman sekelompoknya 

untuk memahami materi karena hasil tes individu menentukan hasil kelompok 

keseluruhan sehingga siswa lain akan saling membantu untuk keuntungan 

kelompoknya tersebut.  

Bila dilihat dari pelaksanaannya, pembelajaran dengan menerapkan 

metode STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa karena pembelajaran 

berpusat pada siswa. Dengan demikian maka secara langsung siswa dapat 

meningkatkan pemahaman konsep itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian  Sarifah  Nurhasanah pada tahun 2010 bahwa penerapan metode 

STAD yang dapat meningkatkan pemahaman peristiwa proklamasi Indonesia 

dalam Pelajaran IPS pada Kelas V SD.  
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan PTK dengan judul “Penerapan Metode Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) Untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas V SD” 

 

1.2 Rumusan Masalah Penilitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,maka 

rumusan masalah umum PTK ini adalah, “Bagaimana penerapan Metode 

Student Team-Achievement Divisons (STAD) untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SD”  

Rumusan masalah umum tersebut dijabarkan menjadi beberapa 

pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  dengan 

menerapkan Metode STAD untuk meningkatkan pemahaman konsep 

dalam mata pelajaran IPS di kelas V Sekolah Dasar? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan Metode 

STAD untuk meningkatkan pemahaman konsep dalam mata pelajaran IPS 

di kelas V Sekolah Dasar? 

3. Bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep pada mata pelajaran ips di 

kelas V SD  dengan menerapkan Metode STAD? 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan umum PTK adala untuk mendeskripsikan bagaimanan penerapan 

Metode STAD untuk meningkatkan pemahaman konsep pada mata pelajaran 

IPS di kelas V SD. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Bagaimana rencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan Metode STAD untuk meningkatkan pemahaman konsep pada 

mata pelajaran di kelas V SD. 

2. Bagaimana pelaksanaan Metode STAD untuk meningkatkan pemahaman 

konsep pada mata pelajaran IPS di kelas V SD. 



5 
 

Shaomi Rahmadinda Suryani, 2017 
PENERAPAN METODE STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PADA MATA PELAJARAN IPS DI KELAS V SD  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep pada mata pelajaran IPS 

siswa kelas V SD setelah diterapkannya Metode STAD. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1Bagi Siswa 

a. Meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam mata pelajaran IPS dengan 

menggunakan Metode STAD. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar kelompok. 

1.4.2 Bagi Guru 

a. Memberikan referensi untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  dengan menggunakan Metode STAD. 

b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Metode STAD dalam 

diskusi kelompok. 

1.4.3Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi kepala sekolah 

untuk mengambil suatu kebijakan yang tepat dalam menyajikan 

pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah.  

b. Meningkatkan kualitas sekolah. 

1.4.4 Bagi Peneliti Lain 

a. Memberikan wawasan tentang penerapan  metode STAD dalam 

meningkatkan pemahaman konsep dalam mata pelajaran IPS kelas V SD. 

b. Memberikan acuan untuk menerapkan metode STAD pada mata pelajaran 

lainnya. 


