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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan 

kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan 

dan membuat perencanaan secara saksama dalam meningkatkan kesempatan 

belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Guru seharusnya 

menjadi mitra dan fasilitator bagi perkembangan anak. Potensi anak yang 

seharusnya berkembang secara maksimal, seringkali malah terganggu oleh peran 

guru yang terlalu dominan dan mengajari. Dalam tugasnya guru membantu 

peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum 

diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang 

dipelajari (Muh. Uzer Usman. 2010: 21). 

Mata pelajaran IPS Geografi untuk SMP Negeri 1 Banyumas mengalami 

pengurangan jam dari 6 jam menjadi 4 jam pelajaran. Melihat kondisi tersebut 

siswa dalam menerima materi menjadi kurang sehingga dapat mengakibatkan 

prestasi belajar siswa semakin rendah, dalam pelajaran IPS Geografi Tahun 

Pelajaran 2011/2012 dapat dilihat dari kurangnya minat siswa dalam merespon 

pelajaran dalam hal ini suasana kelas tidak menyenangkan, siswa masih malu 

untuk menanyakan materi yang kurang jelas, siswa merasa jenuh dalam mengikuti 

proses pembelajaran dengan didominasi guru berceramah saja dan siswa hanya 
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mendengarkan saja sehingga merasa bosan dengan kegiatan proses pembelajaran 

yang berlangsung. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses 

pembelajaran IPS Geografi yang dilakukan oleh Sudarjanti S.pd sebagai mata 

pelajaran IPS, kebanyakan masih menggunakan paradigma lama dimana mengajar 

dengan metode ceramah saja, sehingga siswa merasa jenuh dan tidak aktif dalam 

proses pembelajaran secara tidak langsung, hal tersebut berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. Dengan pembelajaran seperti ini dapat dilihat perolehan 

nilai siswa yang sudah tuntas maupun yang belum tuntas. Berdasarkan hasil 

ulangan harian siswa kelas VII A Semester 2, berjumlah 31 siswa diantaranya 11 

atau 35,48% yang sudah tuntas, dan 20 atau 64,51% siswa yang belum tuntas, 

dengan rata-rata 61,93% untuk mata pelajaran IPS Geografi dengan KKM 70. 

Rendahnya prestasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: masih banyak 

siswa yang belum aktif dalam belajar, siswa belum berani untuk mengemukakan 

pendapatnya, sifat individu masih tinggi, kerjasama antars siswa tidak terjadi, 

teknik pembelajaran guru dirasa kurang tepat saat pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan permasalahan yang peniliti jumpai di Kelas VII A maka harus 

ada upaya tindakan kelas yang dilakukan agar dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pelajaran IPS Geografi. Dengan memperbaiki cara mengajar yang 

bervariasi, baik dari segi metode maupun penggunaan berbagai media pelajaran 

IPS yang releven. Salah satu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran yang aktif maka dalam kegiatan proses 

belajar mengajar perlu diadakan lingkungan belajar kelompok heterogen, yaitu 
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kelompok yang terdiri dari beberapa orang diantaranya siswa berpengetahuan 

tinggi, siswa berpengetahuan sedang, dan siswa berpengetahuan rendah, serta ada 

siswa laki-laki dan perempuan. Adapun pembentukan kelompok tersebut 

dinamakan kelompok belajar Cooperative Learning Tipe STAD (Student Team 

Achievement Divisions) merupakan model pembelajaran yang menempatkan 

siswa untuk saling bekerjasama dan saling membelajarkan. Belajar dalam 

kelompok yang terdiri dari 4 anggota dengan tingkat kemampuan berfikir yang 

berbeda-beda serta menekankan kerjasama dan bertanggung jawab kelompok 

dalam mencapai tujuan yang sama. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah peneiltian ini 

adalah sebagai berikut: “Apakah dengan menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe STAD (Student Team Achievement Divisions) dapat 

meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII A di SMP Negeri 1 Banyumas ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka Penelitian tindakan kelas ini 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII A mata pelajaran 

IPS Geografi Semester 2 tahun 2011/2012  melalui pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe STAD (Student Team Achievement Divisions) di SMP Negeri 1 

Banyumas. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan Prestasi Belajar IPS Geografi 

b. Menumbuhkan kemampuan bekerja sama 

c. Menumbuhkan keberanian siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

a. Untuk dapat memilih model pembelajaran yang tepat agar proses belajar 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

b. Memberikan alternatif metode pembelajaran sebagai upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPS Geografi. 

c. Memperluas wawasan tentang model pembelajaran yang digunakan guru. 

3. Bagi Peneliti  

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning Tipe STAD. 

b. Memacu kreativitas serta untuk menggali potensi dalam menggunakan 

model pembelajaran. 

4. Bagi Sekolah  

a. Memberikan informasi kepada pihak sekolah tentang pembelajaran yang 

menghasilkan kualitas pembelajaran IPS Geografi. 

b. Menciptakan guru yang memiliki pengalaman dengan menggunakan 

model pembelajaran baru. 

c. Menghasilkan siswa yang berkualitas. 
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