
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendekatan model cooperatif learning tipe STAD mengajarkan bahwa belajar adalah 

membangun pemahaman atau pengetahuan yang dilakukan dengan cara mencocokkan fenomena, 

ide atau aktifitas yang baru dengan pengetahuan yang telah ada dan sudah dipelajari. 

Konsekuensi dari konsep belajar eperti itu, siswa dengan sunggh – sungguh membangun konsep 

pribadi dalam sudut pandang belajar bermakna dan bukan sekedar hafalan atau tiruan. Peranan 

guru tidak hanya memberikan ceramah yang sifatnya teks book kepada siswa, melainkan harus 

mampu meransang atau memotifasi siswa mampu membangun pengetahua dalam pikirannya. 

Dengan demikian peranan guru hanya terbatas pada pemberian rangsangan kepada siswa agar ia 

dapat mencapai tingkat tertinggi, namun untuk mencapai tingkatan tersebut perlu diupayakan 

dengan optimal. 

Terdapat tanggapan umum bahwa mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang mudah 

sehingga tidak perlu dirisaukan kesanggupan siswa untuk menguasainya. Namun kenyataan tidak 

semua siswa menunjukkan hasil belajar yang memuaskan, dan belum mampu membangun sikap 

demokratis dan berbagai sikap positif sebagai seorang warga negara. 

Berdasarkan hasil belajar siswa tahun pelajaran 2010 – 2011 kelas V SDN 01 Argomulyo untuk 

mata pelajaran PKN masih rendah. Keluhan utama siswa dalam mata pelajaran PKN adalah 



ketidak mampuan mereka untuk memahami konsep – konsep yang ada. Peningkatan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PKn yang berhubungan dengan pembuatan rencana pembelajaran dan 

dan penerapan, usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui pemilihan dan penerappan 

metode pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar (PBM).  

Hamalik (1996) menyatakan proses belajar mengajar akan memperoleh hasil yang maksimal jika 

menerapkan metode pembelajaran yang tepat, yaitu metode yang melibatkan peserta didik untuk 

aktif terlibat dalam pembelajaran. 

Pentingnya melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran karena akan menyebabkan 

hasil belajar yang diperoleh peserta didik akan melekat lebih lama. Mulyani dan Johar (1998-

1999) mengatakan bahwa : ibarat seorang jenderal dalam kemiliteran, guru dituntut memiliki 

siasat atau strategi dalam melaksanakan tugas mengajarya. Strategi dalam proses belajar 

mengajar dimaksudkan untuk mensiasati peserta didik agar terlibat aktif dalam belajar. Salah 

satu metode pembelajaran yang demikian adalah pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

STAD. 

Penerapan pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD pada peserta didik akan membuat 

mereka aktif terlibat dalam pembelajaran melalui interaksi dengan teman dan pengajar. Hamalik 

(1996) menyatakan penerapan pebalajaran Cooperative Learning tipe STAD akan merangsang 

pemikiran mereka yang terlibat pembelajaran sehingga kegiatan dan usaha mereka lebih 

produktif. 

Penerapan pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD memerlukan cara – cara tertentu agar 

antara peserta didik yang terlibat pembelajaran terjalin interaksi sosial dan kognitif. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah melalui penggunaan sarana pembelajaran, sarana pembelajaran 



yang mampu membentu peserta didik untuk memahami materi yang dipelejari dan mampu 

membentu mengarahkan siwa untuk bekerja secara kelompok. Ibrahim (2000) menyatakan 

pembelajaran kooperatif akan berjalan dengan efektif jika ditunjang dengan adanya teks dan 

petunjuk bekerja dalam kelompok secara Cooperative Learning tipe STAD. 

Pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD merupakan salah satu model pembelajaran siswa 

belajar dalam kelompok kecil yang heterogen dan dikelompokkan dengan tingkat kemampuan 

yang berbeda, bekerja sama untuk memahami bahan pembelajaran. Belajar belum selesai jika 

salah satu siswa belum menguasai bahan pembelajaran. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut  

1) Siswa belum sepenuhnya aktif dalam proses pembelajaran PKN 

2) Pola pembelajaran masih bersifat klasikal yang mengakibatkan lemahnya pengembangan 

potensi diri siswa dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar masih rendah. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut :  

1) Apakah penggunaan Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa 

kelas V SDN Argomulyo? 



2) Apakah penggunaan Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V SDN Argomulyo? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk :  

1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan Cooperative Learning tipe 

STAD. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan Cooperative Learning tipe STAD. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi siswa, dapat meningkatkan pemehaman konsep dan materi pembelajaran PKN, dalam 

mengembangkan jiwa kerja sama saling menguntungkan, menghargai satu sama lain, dan 

membengun kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah–masalah pembelajaran PKN, 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

2) Bagi guru, dapat memberikan sumbangan saran pemikiran dalam mengembangkan variasi 

pembelajaran. 

3) Bagi sekolah, untuk meningkatkan proses pembelajaran kearah yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


