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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 
فََعلَْيِه بِاْلِعْلمِ  َمْن أََرا دَالدُّْنيَا فََعلَْيِه بِا ْلِعْلِم، َوَمْن أََرادَاْالآِخَرةَ فََعلَْيِه بِاْلِعْلِم، َوَمْن أََرادَُهَما  

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 

memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, 

maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki 

keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”. (HR.Turmudzi) 

Sesuai juga dengan firman Allah SWT pada Al-Qur’an Surah Al-

Mujadalah:11 

 يـَْرَفِع هللاُ الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوهللاُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريُ 

 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 

Salah satu tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan ilmu 

manusia lebih beradab dan menjalankan kehidupannya dengan rasa 

tanggungjawab. Dalam hal ini, kewajiban pendidikan tidak hanya dibatasi pada 

transfer ilmu, akan tetapi juga dituntut untuk mengubah perilaku, memberikan 

dorongan yang positif sehingga siswa termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa 

dapat berkembang semaksimal mungkin. Hal ini juga sesuai dengan fungsi 

pendidikan yang terdapat dalam undang-undang RI No. 20 Tahun 2003  Bab  II 

pasal 3 tentang sistem pendidikan Nasional yakni: 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.1 

 

Berdasarkan sistem pendidikan nasional tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

fungsi pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan juga dapat mendorong peningkatan 

kualitas manusia dalam meningkatkan kompetensi kognitif, afekif maupun 

psikomotorik melalui kemampuan yang telah dimiliki. 

Peranan pendidikan sangat penting untuk menciptakan insan manusia yang 

cedas, kompetitif dan kreatif, oleh karena itu pembaharuan dalam dunia 

pendidikan perlu dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.  

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru merupakan salah satu 

komponen yang mempunyai peranan penting. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan cara memperbaiki 

proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan yang terdapat 

dalam undang-undang RI No. 14 Tahun 2005  Bab  II pasal 4 tentang Guru dan 

Dosen yakni: 

“Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru 

sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk menigkatkan mutu pendidikan 

nasional”. 2 

                                                           

1UU RI.No. 20  Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2006, h. 8.  

2 https://jdih.kemnkue.go.id 
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Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan secara umum melibatkan 

empat buah komponen utama yaitu: siswa, guru, lingkungan belajar dan materi 

pelajaran. Keempat komponen ini mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan 

belajar. Setiap siswa mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda jika 

dilihat dari daya tangkap terhadap pelajaran, pengetahuan yang dimilikinya dalam 

bidang yang dipelajari, keterampilan belajar, tujuan belajar dan lain-lain. Guru 

harus membimbing siswa agar dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai 

dengan bidang studi yang dipelajari. 

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan penting 

terhadap terwujudnya proses pembelajaran yang dapat mengantarkan siswa kearah 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Tugas seorang guru salah satunya adalah 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta dapat 

menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, karena mutu hasil 

pembelajaran yang optimal sehingga diperlukan guru yang kreatif dan inovatif 

yang selalu mempunyai keinginan terus-menerus untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas. Salah satu pembelajaran 

yang ada di sekolah adalah pembelajaran IPS. 

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki 

tujuan membekali siswa untuk mengembangkan penalaran di samping aspek nilai 

sosial dan moral. Implementasi materi Ilmu Pengetahuan Sosial pada umumnya 

hanya menenkankan aspek pengetahuan yang berpusat pada guru dan hanya 

membentuk budaya menghafal sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima 
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siswa sebatas produk hafalan. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial akan sangat 

menjenuhkan apabila penyajian kurang menarik, dan bersifat monoton. 

Pola pembelajaran IPS di SD hendaknya lebih menekankan pada unsur 

pendidikan dan pembekalan pemahaman, nilai-moral, dan keterampilan sosial 

pada siswa. Untuk itu, penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada upaya 

mencekoki atau menjejali siswa dengan sejumlah konsep yang bersifat hapalan 

belaka, melainkan terletak pada upaya menjadikan siswa memiliki seperangkat 

pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan agar mereka mampu menjadikan apa 

yang telah dipelajarinya sebagai bekal dalam memahami dan ikut serta dalam 

melakoni kehidupan masyarakat  lingkungannya, serta sebagai bekal bagi dirinya 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Disinilah sebenarnya 

penekanan misi dari pembelajaran IPS di sekolah dasar. 

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan wali kelas IVc, peneliti 

memperoleh informasi bahwa “Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) belum pernah dilakukan dikelas 

tersebut, menurutnya siswa melakukan diskusi kelompok namun tidak sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) tersebut”3 . Oleh karena itu, penelitian yang akan 

dilakukan mendapatkan respon positif dari guru wali kelas untuk melakukan 

penelitian.  

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap hasil belajar IPS 

masih ada beberapa siswa yang tidak mencapai nilai KKM yang telah ditentukan 

                                                           
3 Hasil wawancara dengan Ibu Samsia, Guru kelas IVc. 
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sekolah yakni 75, setelah melihat nilai hasil ulangan harian mata pelajaran IPS 

diantaranya dari 38 siswa, yang mencapai nilai KKM 75 adalah sebanyak 26 

siswa atau sekitar 68,42% dan yang tidak mencapai KKM sebanyak 12 siswa atau 

sekitar 31,57%.   

Jadi belum optimalnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di kelas IVc  SD Negeri 02 Kendari  dikarenakan beberapa 

faktor diantaranya, siswa terlihat kurang antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Siswa cenderung tidak bertanya maupun menanggapi materi yang 

disampaikan guru selama proses pembelajaran, bahkan ada siswa yang berbicara 

dengan teman lain di luar materi pembelajaran. Selain itu, siswa kurang memiliki 

kemampuan dalam berpartisipasi yang baik terhadap guru ataupun teman. Dan 

hanya sebagian kecil siswa yang aktif bertanya maupun menanggapi materi yang 

disampaikan guru. 

Oleh karena itu dalam proses pembelajaran diperlukan penerapan model 

pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk aktif dan dapat meningkatkan 

kualitas belajar pada siswa. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran 

serta siswa adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan 

salah satu alternatif dalam proses pembelajaran, karena didalam pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam 

memecahkan masalah dan berpikir kritis sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Model pembelajaran ini membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil secara heterogen. Hal ini memotivasi mereka untuk berinteraksi, berdiskusi 

dan berargumentasi. 
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Berbagai macam tipe atau teknik dalam pembelajaran kooperatif 

diantaranya adalah tipe Student Team Achievement Division (STAD). Tipe ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara tim atau kelompok 

dan mengukur kemampuannya sendiri secara individu setelah belajar secara tim. 

Keunggulan tipe model pembelajaran ini dibandingkan dengan pembelajaran 

kooperatif lain yaitu tipe Student Team Achievement Division (STAD) merupakan 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif. Model pembelajaran tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

terdiri atas lima komponen utama, yaitu presentase kelas, tim, skor kemajuan 

individual, dan rekognisi tim. Dalam pembelajaran tipe Student Team 

Achievement Division (STAD), peran siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri 

atas empat atau lima siswa yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, 

dan latar belakang etniknya. Gagasan utama dari tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung 

dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemapuan yang diajarkan oleh 

guru. 

Siswa kelas IVc yang terdiri dari 38 siswa yang memiliki kemampuan yang 

berbeda, sehingga siswa mempunyai daya pemahaman yang berbeda-beda antara 

siswa satu dengan siswa lainnya. Ada siswa yang cepat menerima materi yang 

disampaikan guru, namun ada siswa pula yang lambat memahami materi yang 

disampaikan guru. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi harus bersabar untuk 

melanjutkan materi selanjutnya karena menunggu sampai siswa yang memiliki 
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kemampuan rendah memahami materi yang disampaikan guru. Begitu pula 

sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan rendah mengalami kesulitan untuk 

menyetarakan kemampuan karena belum memahami materi sebelumnya. Dengan 

adanya model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division 

(STAD), siswa dapat bekerja sama dalam satu tim dengan anggota tim yang 

memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda. Siswa saling membantu untuk 

mempelajari berbagai materi melalui diskusi tim. Melalui diskusi ini siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan 

rendah supaya dapat memahami materi yang disampaikan guru.   

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menawarkan suatu tindakan alternatif 

untuk mengatasi masalah rendahnya hasil  belajar siswa dengan mengadakan 

suatu penelitian tindakan kelas (PTK) yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

Menggunakan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada 

Siswa Kelas IVc SD Negeri 02 Kendari”. Dengan menggunakan model tersebut 

diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran, saat berdiskusi siswa 

tidak bergantung pada siswa lain namun saling meningkatkan kerjasama mereka 

dan saat mempersentasikan hasil diskusi kelompok siswa lebih antusias dan lebih 

aktif. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya model pembelajaran inovasi sehingga dapat membangkitkan 

minat dan motivasi belajar siswa. 

2. Siswa kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan pada proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Kurang terjalin kerjasama yang baik antar siswa dalam proses pembelajaran.  

4. Hasil belajar mata pelajaran IPS masih tergolong rendah karena belum 

masih ada beberapa siswa yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan. 

5. Motivasi siswa untuk belajar perlu ditingkatkan. 

C. Rumusan masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalaahan penelitian sebagai berikut: Apakah penerapan model 

membelajaran  Student Team Achievement Division (STAD) menggunakan media 

audiovisual dapat meningkatakan hasil belajar IPS SD Negeri 02 Kendari Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui hasil belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran 

Student Team Achievement Division (STAD) menggunakan media audio-visual. 
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E. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritis.  

a. Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya terkait 

penggunaan model Student Team Achievement Division (STAD) dalam 

pembelajaran pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar/MI. 

b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media 

pembelajaran. 

c. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat membantu guru untuk 

memahami hakikat pendidikan secara empirik. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa, meningkatkan motivasi, kreativitas, keterampilan dan 

kerjasama dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator,  

motivator, perencana pembelajaran, pengelola pembelajaran, mediator 

dan evaluator. 

c. Bagi sekolah, dapat menumbuh kembangkan budaya meneliti di 

lingkungan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

d. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembelajaran pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 
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F. Definisi Operasional 
 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah dalam proposal ini, 

maka penulis perlu mendefinisikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial adalah nilai yang diperoleh siswa 

kelas IVc SD Negeri 01 Baruga setelah mengikuti proses pembelajaran yang 

diajar melalui model pembelajaran STAD. 

2. Model Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) adalah 

model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk belajar dalam kelompok-

kelompok yang heterogen (tingkat prestasi, jenis kelamin, budaya dan suku) 

yang terdiri dari 4-5 orang. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan 

kelompok, kuis dan penghargaan kelompok. 

3. Media Pembelajaran Audio-Visual adalah media instruksional modern yang 

sesuai perkembangan zaman meliputi media yang dapat dilihat dan 

didengar. Media audiovisual adalah media yang penggunaan materi dan 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun 

kondisi yang tepat sehingga membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

G. Hipotesis Tindakan 

Penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) menggunakan media audio-visual, dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

pada siswa kelas IVc SD Negeri 02 Kendari.” 

    


