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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Keberhasilan proses belajar  mengajar disekolah tidak terlepas dari peran serta guru 

dalam menentukan suatu metode yang efektif sebab metode pembelajaran memiliki peran 

yang cukup besar dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran harus memiliki oleh 

setiap guru sebagai strategi dalam mengajar sehingga dapat tercapai  tujuan pembelajaran 

yang diharapkan.  

 

Menurut Roestiyah (1989:1) “Guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar 

secara efektif dan efesien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu untuk memiliki 

strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik pengajaran atau biasanya disebut metode 

belajar “ 

 

Metode mengajar yang sering dipakai oleh guru di SMP Negeri I Way Lima cukup bervariasi 

seperti diskusi kelompk dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan mengunakan metode ini sering terdapat kendala. Saat proses pembelajaran 

berlangsung hanya sebagai kecil saja siswa yang aktif dan mengerjakan tugas kelompok 



2 

 

 

sedangkan siswa yang lainya tidak berperan aktif bahkan melempar tangung jawab kepada 

siswa lainya, Pembagian anggota kelompok yang dilakukan oleh guru tidak berdasarkan atas 

kemampuan akademik siswa sehingga sering ditamukan suatu kelompok dengan anggota 

yang pasif. Selain itu selama proses belajar mengajar, terkesan bahwa siswa tidak berani 

bertanya kepada guru walaupun mereka tidak mengerti tentang materi yang diberikan. 

 

Aktivitas belajar siswa di SMP Negeri I Way Lima dinilai masih relatif masih rendah. Hal ini 

yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan siswa tidak memahami materi 

pembelajaran sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan diperoleh siswa 

SMP Negeri I Way Lima. 

 

Siswa dikatakan tuntas belajar dalam mata pelajaran IPS Terpadu khususnya bidang studi 

Sejarah apabila siswa memperoleh nilai minimal 65. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2005: 99), yang mengatakan bahwa: “Berdasarkan teori belajar tuntas maka seorang peserta 

didik dipandang tuntas dalam belajar apa bila ia mampu menyelesaikan menguasai 

kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan 

pembelajaran”. 

 

Pada kenyataanya banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan. 

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan di SMP Negeri I Way Lima maka diperoleh 

informasi bahwa mata pelajaran IPS Terpadu khususnya bidang studi Sejarah di SMP Negeri 

I Way Lima masih banyak siswa yang tidak tuntas dalam belajar.   
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Siswa kelas  VIII.G sebanyak 32 siswa, terdiri dari 21 siswa laki laki dan 11 siswa 

perempuan, namun masih banyak siswa yang belum tuntas dalam belajar dan harus megikuti 

remedial uji blok karena memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan yaitu 65.  

 

 Merujuk pada kenyataan diatas maka diperlukan kreativitas guru dalam merencanakan 

pengajaran dan menciptakan suasana yang dapat membuat siswa berperan aktif dalam belajar 

sehingga mencapai hasil belajar yang ptimal. Sesuai dengan pendapat Ibrahim (1996: 27), 

yang menyatakan bahwa: “Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka 

guru hendaknya merencanakan pegajaran yang menuntut siswa banyak melakukan aktivitas 

belajar”.Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu perubahan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Salah satu upaya untuk mengefektifkan pembelajaran kelompok adalah dengan 

mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student  Teams Achievement  Divisions 

(STAD). 

 

Model pembelajaran kooperatif bukan hanya sekedar dapat membantu siswa untuk 

memahami konsep-konsep dan meteri pembelajaran yang sulit tetapi juga dapat membantu 

siswa menumbuhkan kemampuan kerja sama, berfikir kritis dan mengembangkan sikap 

sosial siswa dalam berinteraksi dengan sesamanya. Pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran dalam kelompok yang berdasarkan pada pemikiran bahwa orang akan 

lebih baik belajar ketika mereka belajar bersama-sama.  

 

Sesuai dengan pendapat Slavin (1990: 11) bahwa: “ Dengan pembelajaran kooperative siswa 

akan lebih mudah memahami makna pembelajaran karena siswa dapat saling membantu, 
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memperbaiki, dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa”. 

 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe. Salah satu tipe yang paling sederhana dari 

pembelajaran koopratif  adalah tipe Student  Teams Achievement  Divisions (STAD). Dalam 

STAD, siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai lima 

orang anggota. Setiap kelompok atau tim harus heterogen berdasarkan atas jenis kelamin 

serta kemampuan akademik tinggi, sedang dan rendah. 

 

Pada saat proses pembelajaran. setiap kelompok menggunakan lembar kegiatan yang telah 

disiapkan oleh guru untuk menuntaskan materi pelajaran dan saling membantu satu sama lain 

dalam menguasai bahan pembelajaran melalui tutorial dengan melakukan diskusi  dan tanya 

jawab. Para siswa belum bisa mengakhiri diskusinya sebelum mereka yakin bahwa seluruh 

anggota kelompok dapat menyelesaikan seluruh tugas.  

 

Untuk memastikan seluruh anggota dalam menguasai pembelajaran maka seluruh siswa 

dikenakan tes individu atau kuis tentang materi yang dipelajari. Setiap siswa diberi poin 

peningkatan individu yang diperoleh dari nilai kuis. Kelompok yang memperoleh poin 

tertinggi dalam kuis akan memperoleh penghargaan berupa hadiah, hal ini dilakukan untuk 

memotivasi siswa agar lebih aktif dan giat lagi dalam belajar. 

 



5 

 

 

Pada hakikatnya model pembelajaran kooperatif tipe STAD sama dengan metode belajar 

kelompok, namun tidak setiap belajar kelompok dapat dikatakan sebagai pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, walaupun dalam kenyataannya pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terjadi dalam bentuk kelompok.  

 

Ada sejumlah perbedaan esensial antara metode belajar kelompok yang diterapkan oleh guru 

mata pelajaran IPS Sejarah dengan metode pambelajaran kooperatif tipe Student  Teams 

Achievement  Divisions. Dalam metode pembelajaran kelompok terlihat guru sering 

membiarkan adanya siswa yang mendominasi dan menggantungkan diri pada kelompok, 

akuntabilitas individu sering diabaikan sehinga tugas-tugas yang diberikan guru hanya 

dikerjakan oleh salah seorang anggota kelompok sedangkan yang lainya melepas tanggung 

jawab, pembagian anggota kelompok tidak berdasarkan atas kemampuan akademik sehingga 

sering ditemukan kelompok belajar yang kelompok anggotanya pasif, selama kerja kelompok 

berlangsung guru kurang melakukan pemantauan dan tidak memperhatikan proses kerja 

kelompok yang dilakukan siswa. Aktivitas belajar siswa terlihat masih rendah, selain itu hasil 

belajar yang diperoleh siswa banyak yang memperoleh nilai dibawah standar ketuntasan 

minimal (KKM). 

 

Hal tersebut berbeda dengan elemen-elemen yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif 

tipe Student  Teams Achievement  Divisions yang lebih menekankan pada adanya sikap saling 

ketergantungan positif, saling membantu dan memberikan motivasi sehingga ada intraksi 

antar siswa. Adanya akuntabilitas individu yang mengukur penguasaan materi pelajaran tiap 
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anggota kelompok sehingga dapat saling mengetahui siapa siswa yang memerlukan bantuan 

dan siapa yang dapat memberi bantuan dalam belajar.  

 

Kelompok belajar dalam pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

harus heterogen yang berdasarkan kemampuan akademik sehingga siswa yang memiliki 

kemampuan akademik tinggi dapat menjadi tutor sebaya dan memberikan bantuan dalam 

belajar guna membantu teman-temannya yang berkemampuan akademik rendah. Pada saat 

diskusi kelompok sedang berlangsung, guru terus melakukan pemantauan melalui observasi, 

guru harus memperhatikan secara langsung proses kerja kelompok yang terjadi selama siswa 

belajar dalam kelompok belajarnya. 

 

Untuk memperbaiki metode megajar yang digunakan oleh guru mata pelajaran IPS terpadu 

khususnya bidang studi Sejarah di SMP Negeri 1 Way Lima dalam mengaktifkan siswa 

selama proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa, maka salah 

satu alternatifnya adalah perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe Student  Teams Achievement  Divisions (STAD).     
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B.  Identifikasi Masalah 

1. Kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Way Lima belum optimal 

2. Penggunaan metode pembelajaran di SMP Negeri I Way Lima belum bervariasi 

3. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement  Divisions belum/jarang 

diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri I 

Way Lima 

C.  Rumusan Masalah   

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Student  Teams Achievement  Divisions dapat 

meningkatkan hasil belajar Sejarah pada kelas VIII.G di SMP Negeri I Way Lima?’. 

 

D. Cara Pemecahan Masalah    

Rendahnya aktivitas belajar sejarah siswa kelas VIII.G di SMP Negeri 1 Way Lima 

merupakan salah satu penyebab rendahnya hasil belajar sejarah siswa. Perolehan hasil belajar 

sejarah siswa yang kurang optimal disebabkan oleh model pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru belum bervariasi. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah tentang rendahnya aktivitas belajar Sejarah siswa yang berdampak pada hasil belajar 

sejarah siswa adalah dengan mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student  

Teams Achievement  Divisions yang dapat memacu siswa untuk  bekerja sama dan 

beraktivitas dalam belajar sejarah. 

 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sejarah siswa kelas 

VIII.G di SMP Negeri I Way Lima setelah dilakukan pembelajaran dengan mengunakan 

model pembelajaran koopratif tipe Student  Teams Achievement  Divisions. 

 

 

2.  Kegunaan Penelitian  

Bagi Guru: 

1. Memberikan informasi bagi guru mengenai alternatif metode pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam pelajaran sejarah 

2. Sebagai bahan masukan bagi guru mata pelajaran IPS Sejarah untuk memecahkan 

permasalahan yang menyangkut tentang upaya mengaktifkan siswa dalam belajar 

sejarah 

3. Membantu guru dalam melaksanakan prose kegiatan belajar megajar yang efektif dan 

efesien. 

Bagi Siswa: 

1. Membiasakan siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif serta bertanggung  jawab 

2. Meningkatkan hasil belajar sejarah siswa  

3. Mengembangkan keterampilan hidup bergotong royong dalam memecahkan masalah. 

4. Memudahkan siswa untuk berinteraksi antarteman dan menumbuhkan sikap saling 

menghargai satu sama lain. 
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F.  Ruang Lingkup Penelitian  

Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagai mana yang telah dirumuskan dan dapat 

memberikan kejelasan tentang penelitian, berikut dikemukakan beberapa batasan. 

1. Hasil belajar sejarah adalah suatu nilai yang diperoleh siswa setelah siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran koopratif tipe Student  

Teams Achievement  Divisions pada mata pelajaran IPS Sejarah. Hasil belajar ini 

tercermin dalam nilai yang diperoleh setelah siswa diberi tes formatif berupa kuis pada 

setiap akhir siklus penelitian 

2. Model pembelajaran adalah suatu pola mengajar yang menggambarkan proses secara 

spesifik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna menciptakan situasi tertentu 

yang menyebabkan siswa berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi perubahan 

khususnya pada tingkah laku mereka. 

3. Pembelajaran kooperatif adalah suatu setrategi pembelajaran dengan meggabungkan 

siswa kedalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan 

kondisi belajar untuk mencapai tujuan dalam belajar. Dalam hal ini siswa dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kemampuan akademik yang berbeda. 

4. Pembelajaran kooperatif tipe Student  Teams Achievement  Divisions adalah strategi 

pembelajaran yang paling sederhana dan paling langsung dari pendekatan pembelajaran 

kooperatif, dimana siswa dibagi kedalam beberapa kelompok kecil yang bersifat 

heterogen. Karakteristik utama dari pembelajaran kooperatif Student  Teams Achievement  

Divisions adalah: persentasi kelas, belajar kelompok, tes atau kuis untuk mengukur 

kemampuan individu, penentuan poin peningkatan individu dan kelompok, serta memberi 

penghargaan bagi kelompok dengan poin tertinggi. 
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5. Subjek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIII.G berjumlah 32 orang 

siswa. 

 

6. Pokok bahasan yang akan diajarkan sebagai bahan penelitian adalah pokok bahasan 

sesuai dengan materi pelajaran sejaran kelas VIII pada semester ganjil. 

 


