
 
 

Rudiyanto , 2012 

Penggunaan Model Cooperative Learning tipe Stad Dalam Pembelajaran 

IPS Tentang Peristiwa Sekitar Proklamasi 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

BAB I                                                                                                                               

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

  Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi semua 

manusia, karena manusia lahir dalam keadaan yang tidak mempunyai apa-apa 

dan tidak tahu sesuatu apapun. Dengan pendidikanlah manusia dapat memiliki 

kemampuan pengetahuan dan juga kepribadian yang selalu bekembang. 

Handerson (Uyoh dan Bambang, 2007:4) mengatakan bahwa “Pendidikan 

merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang 

berlangsung sejak manusia lahir”. Dari penjelasan tersebut bahwa pendidikan 

sangat penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat 

meningkatkan mutu kehidupan, harkat dan derajat sumber daya manusia itu 

sendiri di dalam lingkungan masyarakat. 

  Kualitas sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia akan meningkat jika 

sistem pendidikan di negeri ini dijalankan dengan baik. Terciptanya  undang-

undang sistem Pendidikan Nasional dapat menjadi acuan untuk meningkatkan 

kualitas SDM yang akan melanjutkan kehidupan bangsa dan Negara. Dalam 

undang-undang sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I 

menyatakan bahwa : 

      Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana  belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekeuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
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  Pendidikan merupakan proses penerapan ilmu pengetahuan kepada siswa, 

dan dalam proses pendidikan tersebut diperlukan adanya suatu strategi 

pembelajaran, penggunaan metode, media dan model pembelajaran yang tepat, 

sehingga dapat menciptakan suatu suasana belajar yang nyaman dan dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa. Dari penjelasan di atas, bahwa 

pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan baru sesuai dengan 

perkembangannya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai warga negara yang terampil bersosialisasi dengan masyarakat dan 

lingkungan sekitar. 

  Peningkatan pembelajaran IPS, khususnya di sekolah dasar memiliki andil 

yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dikarenakan 

IPS merupakan suatu pembelajaran yang memiliki kompetensi pengetahuan 

sosial yang menjamin pertumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, penguasaan kecakapan hidup, penguasaan prinsip sosial, 

ekonomi, budaya dan kewarganegaraan sehingga tumbuh menjadi generasi 

yang kuat dan berakhlak mulia. 

  IPS merupakan pendidikan yang memiliki misi membantu siswa 

mengembangkan kompetensi-kompetensi dirinya dalam menggali, mengelola 

dan mengembangkan sumber-sumber fisik dan sosial yang ada di lingkungan 

sekitarnya, sehingga mereka dapat hidup selaras dengannya, kedua 

mempersiapkan siswa dan kemampuan diri dalam memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi. 
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  Pembelajaran IPS berkenaan dengan “proses pemanusiaan” yang kedap 

terhadap keragaman sistem pola kehidupan, bentuk dan struktur sosial, melalui 

penemuan makna didalam aktivitasnya mempertemukan kebutuhan-kebutuhan 

sosial dengan perkembangan sistem sosialnya dan berbagai lingkungan yang 

berbeda. 

  Pembelajaran IPS mempunyai peranan dalam menyiapkan warga negara 

yang demokratis dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan dan 

kewarganegaraan yang didukung oleh penguasaan disiplin ilmu-ilmu sosial. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPS bukan 

hanya sekedar memberikan pengetahuan tetapi menghasilkan warga Negara 

yang berpendirian teguh, bertanggung jawab, mandiri, siap bersaing, selalu 

ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan. 

  Tidak mudah mengajarkan Ilmu Pengetahuan Sosial kepada siswa. 

Sebagai pendidik, penulis menemukan berbagai permasalahan yang ditemui 

saat mengajar di dalam kelas khususnya dalam mengajarkan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menguasai materi apalagi menerapkan konsep IPS dalam kehidupan sehari-

hari, siswa merasa jenuh saat mengikuti proses pembelajaran IPS di dalam 

kelas , hasil evaluasinya pun kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

ulangan harian pada materi peristiwa sekitar proklamsi dimana nilai siswa 

yang memenuhi KKM hanya 4 siswa (16 %) dan 20 siswa nilainya dibawah 

KKM (84 %), dan nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 90. Berikut ini daftar 
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nilai ulangan harian pada mata pelajaran IPS dengan materi peristiwa sekitar 

proklamasi. 

Tabel 1.1 

Daftar Nilai Ulangan Harian IPS 

 

No Nama Siswa  Nilai 

1 AA 40 

2 DS 50 

3 FN 80 

4 FF 40 

5 ML 60 

6 MRA 30 

7 MRI 50 

8 NO 30 

9 NP 50 

10 RD 50 

11 RS 50 

12 SR 90 

13 ZF 40 

14 CF 80 

15 DSS 80 

16 DBF 60 

17 MAM 50 

18 MHF 60 
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19 NDP 60 

20 YU 40 

21 MB 50 

22 AS 40 

23 AAR 30 

24 ASY 30 

 

  Selain itu seringkali timbul sifat keegoisan diri dari siswa pada waktu 

belajar. Siswa tidak dapat menunjukan aktivitas diskusi kelompok yang baik 

karena masih ada bekerja sama sacara individu dan tidak mau bekerja sama 

dengan temannya. 

  Hal di atas disebabkan oleh model pengajaran yang bersifat konvensional, 

yakni model pembelajaran berupa ceramah tunggal dari seorang guru, siswa 

hanya dijadikan obyek semata dalam belajar, siswa memiliki kesempatan kecil 

untuk bereksplorasi diri tentang opini-opininya yang berkaitan dengan materi 

IPS, guru hanya berperan sebagai pentransfer ilmu tunggal, bukan sebagai 

fasilitator dan motivator yang mampu membangkitkan siswa agar menemukan 

sebuah kajian masalah berarti untuk dipecahkan secara kerja sama. 

  Masalah di atas sangat memprihatinkan bila tidak ditindak lanjuti segera, 

karena siswa akan bergantung terhadap guru yang dianggap sebagai sumber 

ilmu, siswa tumbuh dengan tidak memiliki jiwa mandiri dan kurang peduli 

terhadap lingkungan sosial, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan 

tumbuh dengan jiwa egoisme dan arogan dikarenakan model pembelajaran 
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bersifat individu yang identik dengan persaingan untuk kepentingan pribadi 

bukan kerja sama yang dapat menghargai dan menghormati pendapat orang 

lain atau berlapang dada untuk dipimpin atau memimpin. 

  Keberhasilan suatu pengajaran ditentukan oleh kemampuan seorang guru 

dalam memilih dan memadukan pendekatan, model, metode, dan media 

pembelajaran yang sesuai dan cocok untuk kegiatan belajar mengajar. Selain 

itu, keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan siswa yang menjadi peran 

utama di dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan peran guru hanyalah 

sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi siswa yang dapat diartikan 

bahwa guru hanya sekedar menyediakan kebutuhan-kebutuhan para siswa 

yang diperlukan saat belajar. Sedangkan siswalah yang dituntut aktif dalam 

belajar untuk mencari pengetahuan baru. 

  John Dewey mengatakan bahwa “Learning by doing” artinya pengalaman 

seseorang diperolah melalui bekerja yang merupakan hasil belajar yang tidak 

mudah dilupakan. “ I see I forgot ; I hear I remember ; I do I under stand “ 

artinya saya melihat saya lupa ; saya mendengar saya mengingat ; saya 

melakukan saya mengerti ( Karti dan Yuliartiningsih, 2004:7 ) oleh karena itu 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa bukan hanya  dengan melihat atau 

mendengar saja tetapi bekerja atau melibatkan siswa secara langsung di dalam 

proses pembelajaran agar siswa lebih mudah dan cepat memahami suatu 

materi pelajaran. 

  Menurut Piaget, perkembangan berfikir anak usia SD berada pada tahap 

operasional konkrit ( 7-11 tahun ), dimana pada saat ini anak dapat berfikir 
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secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkrit dan 

mengklarifikasikan benda-benda kedalam bentuk yang berbeda ( Baharudin 

2009:123 ). Jadi seorang guru pada saat melakukan pembelajaran harus 

menggunakan dan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan anak dan dapat merangsang pertumbuhan berpikirnya sehingga 

suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan serta terpusat kepada siswa. 

  Salah satu upaya (pengajaran memusat pada siswa) adalah membuat siswa 

belajar berkelompok, bekerja bersama dan bekerja sama melakukan kegiatan 

belajar dalam kelompok. Ini yang lazim disebut dengan cooperative learning, 

belajar dengan bekerja sama. 

  Model pembelajaran cooperative learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Sistem pengajaran 

cooperative learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja / belajar 

kelompok yang terstruktur. Johnson ( Asma 2006 : 16 ), yaitu saling 

ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, 

keahlian bekerja sama dan proses kelompok. 

  Model pembelajaran cooperative learning adalah satu strategi belajar 

mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja 

atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih. 

  Pembelajaran cooperative adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan paham konstruktivitis. Pembelajaran cooperative merupakan 
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strategi belajar dengan jumlah siswa bagi anggota kelompok kecil yang 

tingkat kemampuannya berbeda. 

  Student Team Achievement Division (STAD) merupakan salah satu metode 

pembelajaran cooperative yang paling sederhana, yang merupakan model 

yang paling baik untuk permulaan guru baru menggunakan pendekatan 

cooperative. Dalam STAD para siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri 

atas empat orang berbeda-beda kemampuan, jenis kelamin dan latar belakang 

etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerjasama dalam tim 

mereka untuk memastikan bahwa anggota tim telah menguasi pelajaran. 

Selanjutnya, semua siswa mengerjakan kuis mengenai pelajaran tersebut 

secara individual, saat itu mereka tidak boleh saling bekerja sama. Dari kuis 

ini akan didapatkan skor individual dan rata-rata skor tim. Skor tim dihitung 

berdasarkan kemajuan yang dibuat oleh tiap anggota tim. 

  Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba menggunakan model 

cooperative learning tipe STAD sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil pembelajaran IPS di sekolah dasar tempat penulis 

bertugas. Upaya tersebut di realisasikan melalui penelitian tindakan kelas 

(PTK) dengan judul “ Penggunaan model cooperative learning tipe STAD 

dalam pembelajaran IPS tentang peristiwa sekitar proklamasi”  

 

B.  Penjelasan Judul   

 Untuk memperjelas judul penelitian diatas, maka penulis akan 

menjelaskan maksud dari judul penelitian tersebut. Penulis akan meneliti 
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hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS tentang sekitar proklamasi dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. 

Walaupun penulis tidak mencantumkan dalam judul. Langkah ini penulis 

ambil agar lebih memperjelas judul dan tidak menimbulkan kerancuan pada 

judul diatas yang akan di teliti oleh penulis adalah hasil belajarnya. 

 

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dapat di 

rumuskan sebagai berikut.: 

1. Bagaimana penggunaan model cooperative learning tipe STAD dalam 

meningkatkan  aktivitas belajar siswa pada Pembelajaran IPS tentang 

peristiwa sekitar proklamasi ?  

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada materi 

peristiwa sekitar proklamasi dengan menggunakan model cooperative 

learning tipe STAD ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

1. Mengetahui penggunaan model cooperative learning Tipe STAD dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS tentang 

peristiwa sekitar proklamasi 
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2. Mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada materi 

peristiwa sekitar proklamasi dengan menggunakan model cooperative 

learning Tipe STAD. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Siswa 

Membiasakan siswa untuk belajar aktif, mandiri serta bekerja sama dalam 

menyelesaikan masalah sehingga hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran IPS meningkat. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah.  

b. Dapat menumbuhkan dan meningkatkan profesionalisme guru dalam 

kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di sekolah. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat mendorong pihak sekolah untuk dapat meningkatkan proses 

pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan pembelajaran. 
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F. Definisi Operasional 

 Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman tentang istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini, maka istilah tersebut perlu dijelaskan. Adapun 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan cooperative learning STAD 

 Pendekatan cooperative learning STAD merupakan merupakan 

model pembelajaran dimana suatu kelompok kecil siswa yang bekerja 

sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan 

suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama 

lainnya dengan tahap pembelajaran yaitu penyajian materi, kegiatan 

kelompok, tes, penghitung skor perkembangan individu, pemberian 

penghargaan kelompok.( Slavin, 2009:143) 

2. Peristiwa sekitar proklamasi 

 Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpin dan 

tokoh bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Hal ini 

ditunjukan supaya proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan waktu yang tepat. Diharapkan juga agar proklamasi kemerdekaan 

dapat diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenyataan, justru 

proklamasi ini bukan hanya dapat diketahui rakyat Indonesia yang ada di 

wilayah Indonesia, tetapi menyebar keluar negeri. 

3. Hasil Belajar 

 Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat 

dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan 
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dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita 

berpedoman kepada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah di 

sempurnakan, antara lain bahwa “suatu proses belajar mengajar tentang 

suatu bahan mengajar dinyatakan berhasil apabila kompetensi dasarnya 

telah tercapai“. Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah suatu akibat 

dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes 

yang disusun secar terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes 

perbuatan. 

  Sedangkan S. Nasution berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai 

pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam 

diri pribadi individu yang belajar. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang 

berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk melihat hasil belajar 

siswa dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah siswa telah menguasai suatu materi atau belum. 

Penilaian merupakan upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu 

institusi pendidikan yang ditujukan untuk menjamin tercapainya kualitas 

proses pendidikan serat kualitas kemampuan peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang telah diterapkan (Cullen 2003) dalam Fathul Himam (2004). 

 

 


