
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah      

Standar  Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk 

satuan  pendidikan dasar dan menengah bahwa mata pelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Pelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) di SD harus memperhatikan kebutuhan  anak  yang  berusia  antara  6-12  

tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 tahun menurut Piaget (1963) berada dalam 

perkembangan kemampuan intelektual / kognitifnya  pada tingkatan kongkrit 

operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh, dan 

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

pedulikan adalah sekarang (kongkrit), dan bukan masa depan yang belum  mereka 

pahami (abstrak). Padahal bahan materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang 

bersifat abstrak. Konsep-konsep seperti waktu, perubahan, kesinambungan 

(continuity), arah mata angin, lingkungan, ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, 

nilai, peranan, permintaan, atau kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak yang 
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dalam program studi IPS harus dibelajarkan kepada siswa SD. Sesuai dengan 

karakteristik anak dan IPS SD, maka metode ceramah akan menyebabkan siswa 

bersikap pasif, dan menurunkan derajat IPS menjadi pelajaran hafalan yang 

membosankan. Kenyataan di lapangan masih banyak guru yang menggunakan pola 

pembelajaran tradisional dengan metode pokok ceramah. Sehingga masih banyak 

siswa belum mampu mencapai kompetensi yang diharapkan dengan optimal. 

Kejadian di atas juga yang di alami dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD 

Setia Budi Teluk Betung. Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi dan 

hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran IPS masih belum optimal,selain 

karena materi pembelajaran IPS cukup banyak, dalam pembelajaran guru kurang 

menggunakan strategi pembelajaran yang menarik minat siswa, sehingga siswa 

kurang aktif dan  cepat merasa bosan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

bersama tim kolaborasi, antusias siswa ketika pelajaran IPS sangat rendah. Pada 

saat pelajaran IPS, anak-anak merasa malas dan tidak bersemangat.  

Hal itu didukung data dari pencapaian hasil observasi dan evaluasi pelajaran IPS 

siswa kelas V semester I tahun pelajaran 2013/2014 masih dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Dari 31 siswa data 

hasil belajar tiga kali ulangan harian. Siswa yang mengalami ketuntasan belajar 

sebanyak 15 anak (48,38%) sedangkan siswa yang tidak tuntas dalam belajar 

sebanyak 16 siswa (51,6%). 16 Siswa tidak aktif dan memperoleh nilai dibawah 

60,00 (KKM) atau sekitar 54,9%. Dengan persentase di atas, siswa belum bisa Di 

kategorikan berhasil karena masih banyak yang dapat nilai dibawah 60,00 KKM.  

 

Tabel  1.1 
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Presentas Prestasi Hasil Belajar IPS Kelas V SD Setia Budi Telukbetung Selatan 

N0 Prestasi Frekwensi Presentase Keterangan 

1 75 2 6.4% Tuntas 

2 70 1 3,2% Tuntas 

3 65 2 6,4% Tuntas 

4 60 10 32,2% Tuntas 

5 55 12 38,7% Belum tuntas 

6 55 2 6,4% Belum tuntas 

7 45 1 3,2% Belum tuntas 

8 40 1 3,2% Belum tuntas 

Jumlah 31 100  

Rata-rata 54,6   

Sumber: Daftar Nilai Siswa kelas V sd setia budi 

Nilai terendah : 40 

Nilai Tertinggi : 75 

Rata-rata : 54,6 

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan guru kelas V SD Setia Budi Teluk 

Betung, untuk menyelesaikan masalah tersebut, tim kolaborasi  menetapkan 

alternatif tindakan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

tipe STAD, siswa dituntut untuk dapat menguasai konsep dan melatih jiwa 

kerjasama yang kuat serta tanggung jawab dalam satu kelompok. Pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) akan merangsang 

siswa untuk berpartisipasi aktivitas dan akan meningkatkan keterampilan siswa 

dalam memecahkan masalah yang merupakan hasil dari kegiatan didalamnya saling 
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berinteraksi, saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai 

kemampuan yang diajarkan oleh guru sehingga motivasi siswa dapat meningkat 

(Slavin. R. E, 2008:10). 

Motivasi sangat diperlukan oleh siswa dan berfngsi secara efektif demi 

perkembangan diri siswa baik secara fisik maupun psikis. Seorang guru harus 

mempunyai keterampilan untuk dapat memotivasi dengan memberi pujian, 

memberi kepercayaan dan jangan sekali-kali guru mengecewakan  murid. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka identifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

     1. Proses pembelajaran masih berpusat pada pendidik. 

     2. Masih rendahnya partisipasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar    

3. Metoda yang digunakan masih monoton 

4. Daya tangkap siswa masih rendah jika dilihat dari hasil belajarnya 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah “Bagaimanakah meningkatkan aktivitas belajar IPS 

menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

pada siswa kelas V SD Setia Budi Kecamatan Teluk Betung Selatan tahun ajaran 

2013-2014?. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk;  

1. Meningkatkan aktivitas belajar IPS melalui model pembelajaran Student    

     Team Achievenment Division  

2. Meningkatkan prestasi belajar IPS dengan model pembelajaran Student         

Team Achievement 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan 

pendidikan dan pengajaran terutama pembelajaran IPS di sekolah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk siswa  

  Siswa lebih aktif, kreatif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran    

  dan menguasai fakta konsep dan generalisasi yang bersifat abstrak   

  secara utuh. 

2) Untuk guru: 

  Guru lebih kreatif mengelola kelas sehingga siswa tidak merasa    

  jenuh  dalam pembelajaran. 

3) Untuk sekolah: 

  Sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan dan            
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                 Pengembangan bagi guru, agar dapat profesional dalam  

                  melaksanakan proses pembelajaran sehinga mutu pendidikan di  

                  sekolah dapat ditingkatkan.                 . 

           

4) Untuk Peneliti: 

                   Dapat menjadi masukan dalam mendapatkan informasi tentang  

                   Berbagai metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS 

                   SD,dan dapat membedakan dan memilih metode yang tepat dalam  

                   Mengajarkan IPS di SD. 

                                                                            

 F. Hipotesis Penelitian. 

     Hipotesis Aktivitas dan prestasi belajar IPS Kelas V akan meningkat apabila 

     Menggunakan model pembelajaran STAD di SD Setia Budi Telukbetung selatan 

      Kota Bandarlampung. 

     

 

G. Kriteria Keberhasilan  

     Penelitian Tindakan Kelas yang di buat oleh penulis dianggap berhasil apabila: 

1. Rata- rata tingkat keaktifan peserta didik dalam satu kelas meningkatkan  

Pada skor  60-79 yang termasuk kategori  aktif. 

2. Rata-rata prestasi hasil belajar peserta didik dalam satu kelas diatas 70  

( NILAI KKM ) 

       

          

 


