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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) bertujuan memberikan bekal 

kemampuan dasar baca, tulis hitung, pengetahuan, dan keterampilan dasar 

yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangan serta 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SMP. Pendidikan di SD 

harus berorientasi pada pengembangan seluruh aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor agar dapat meningkatkan potensi siswa secara keseluruhan.  

Pembelajaran  IPS di SD merupakan pembelajaran yang mempelajari 

manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam masyarakat. 

Materi pembelajaran yang terdapat pada mata pelajaran IPS juga terdiri dari 

materi sejarah dan mengenai kondisi sosial. Oleh karena itu, diperlukan 

semangat belajar yang kuat dan guru juga perlu memodifikasi pembelajaran 

agar siswa termotivasi. Materi yang diajarkan di kelas V sudah masuk pada 

hapalan yang lebih sulit dan mendalam mengenai sejarah dan berbagai 

kondisi sosial.  

Motivasi dijadikan sebagai dorongan dasar yang menggerakan 

seseorang untuk bertingkah laku. Pengaruh motivasi terhadap seseorang 

tergantung kepada motivasi tersebut mempu untuk membangkitkan motivasi 

pada sesorang untuk bertingkah laku. Kondisi belajar dengan meningkatkan 

motivasi belajar untuk siswa diperlukan agar siswa bersemangat dalam 

1 

Pengaruh Model Pembelajaran…, Dezi Gilang Bayu Irvana, FKIP UMP, 2017



 

 

 

2 

 

 

belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya, sehingga guru perlu 

melaksanakan pembelajaran yang variatif dan mampu meningkatkan 

ketertarikan siswa dalam belajar. Salah satu cara agar pembelajaran terkesan 

menarik perhatian siswa adalah dengan menggunakan pembelajaran yang 

berbasis pada multimedia.  

Pembelajaran berbasis multimedia adalah pembelajaran yang didesain 

menggunakan berbagai media secara bersamaan seperti teks, gambar, film 

dan lain sebagainya yang kesemuanya saling bersinergi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya (Sanjaya, 2012: 219). 

Penggunaan multimedia dalam penelitian ini disesuaikan dengan mata 

pelajaran dan juga materi yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu mata 

pelajaran IPS dengan materi kenampakan alam dan buatan.  

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang menggunakan sistem kerja kelompok dalam tim dan dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif, 

kreatif dan menyenangkan. Sepaham dengan pendapat Slavin (2008: 5) 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana 

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 

4-6 orang secara berkolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih 

bersemangat dalam belajar. Model STAD (Student Team Achievement 

Division) sebagai model yang tepat digunakan dalam penelitian ini.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di atas, dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah model pembelajaran kooperatif  tipe STAD berbasis multimedia 

berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS materi perjuangan melawan 

penjajah? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif  tipe STAD berbasis multimedia 

berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS materi perjuangan melawan 

penajajah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis 

multimedia terhadap motivasi belajar IPS materi perjuangan melawan 

penjajah. 

2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis 

multimedia terhadap prestasi belajar IPS materi perjuangan melawan 

penjajah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam 

memilih model-model pembelajaran IPS yang berpengaruh terhadap motivasi 

dan prestasi belajar IPS. 
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