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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidik sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa. Dengan pendidikan 

akan terbentuk manusia yang berkualitas, yang akan mampu mengembangkan 

dirinya sendiri dan bersama-sama membangun bangsa, salah satu dengan 

pendidikan formal yaitu sekolah. Dalam keseluruhan proses pendidikan di 

sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan pokok. Berarti berhasil atau 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana 

proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Dalam hal ini 

peneliti akan mengadakan sebuah observasi berkaitan dengan pendidikan 

formal yaitu melakukan sebuah penelitian tindakan kelas  di SMA dalam 

upaya memperbaiki proses pembelajaran agar lebih baik dan diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Berdasar hasil observasi di SMA Negeri 1 Kejobong, permasalahan 

yang muncul guru sudah berusaha menggunakan berbagai metode 

pembelajaran yang berkaitan dengan materi pelajaran, tetapi masih belum 

berhasil. Siswa sangat jarang yang mau bertanya sehingga suasana 

pembelajaran menjadi pasif, selain itu juga belum maksimal memanfaatkan 

media yang sudah ada sehingga tidak terciptanya proses pembelajaran yang 

melibatkan keaktifan peserta didik. Hal tersebut apabila tidak diatasi akan 

berdampak pada rendahnya prestasi belajar peserta didik. 
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Data yang diperoleh dari guru mata pelajaran Geografi SMA Negeri 1 

Kejobong Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran geografi masih tergolong rendah. 

Berdasarkan nilai UAS masih banyak peserta didik yang belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 71. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Table. 1.1 nilai UAS  tahun pelajaran 2011/2012 

Nama Kelas Jumlah Siswa Rata-Rata Nilai UAS 
XA 20 68 
XB 22 65 
XC 22 69 
XD 21 67 
XE 22 69 

Sumber : Hasil nilai UAS pelajaran geografi (Desember 2011) 

Bedasarkan Tabel 1.1 nilai UAS mata pelajaran geografi tegolong 

masih rendah. Kegiatan remedial yang dilakukan pun terkadang belum 

membantu untuk meningkatkan prestasi belajar  siswa. Rendahnya prestasi 

belajar siswa pelajaran geografi menunjukkan bahwa siswa kurang menguasai 

materi pelajaran. Dari permasalahan di atas pembelajaran juga harus dapat 

mengembangkan berbagai keterampilan, kreativitas, dan kemampuan 

menggunakan ilmu dan teknologi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan Penerapan Coleng (Cooperative Learning), sehingga 

pembelajaran geografi akan lebih bermakna bagi siswa. Menurut Slavin 

(Isjoni, 2010 : 15), pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya 4-5 orang dengan struktur kelompok heterogen.  
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Pembelajaran kooperatif melibatkan aktivitas siswa yang cukup tinggi, 

membangun kerjasama, melatih siswa bertanggungjawab sehingga beban 

materi dan tugas yang berat menjadi lebih ringan dan mudah. Lie (2002:26) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif sangat memungkinkan siswa 

menemukan konsep sendiri, memperoleh pemahaman langsung dan nyata 

sehingga model pembelajaran ini juga sesuai dengan pendekatan kontekstual. 

Dalam skripsi ini diambil strategi pembelajaran tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions). Inti dari STAD adalah guru menyampaikan suatu 

materi kemudian para siswa bergabung dalam kelompoknya yang terdiri atas 

empat sampai lima siswa (heterogen) untuk menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan oleh guru. 

Alasan memilih Coleng (Cooperative Learning) tipe STAD karena 

proses pembelajaran yang sederhana namun bermakna, yaitu guru menyajikan 

pelajaran kemudian siswa bekerja dalam kelompok atau tim mereka untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi 

tersebut. Setelah itu seluruh siswa diberikan tes tentang materi tersebut, dan 

pada saat tes mereka tidak dapat saling membantu. Poin setiap anggota tim 

selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor kelompok. Tim yang 

mencapai kriteria tertentu diberikan sertifikat. Berbagai penelitian 

membandingkan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode 

konvensional, hasilnya secara konsisten menunjukkan pembelajaran 

kooperatif lebih unggul. Dengan menggunakan penerapan Coleng 

(cooperative learning), peserta didik memungkinkan dapat meraih 
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keberhasilan dalam belajar. Di samping itu juga bisa melatih peserta didik 

untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir maupun 

keterampilan sosial, seperti kemampuan untuk mengemukakan pendapat, 

menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerjasama, serta rasa setia 

kawan dalam proses pembelajaran.  

Penerapan Coleng tipe STAD memungkinkan sekali dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa, karena proses pembelajaran mulai dari 

penyajian materi, kerja kelompok dan pemberian kuis. Bahkan sampai pada 

bentuk penghargaan pada siswa yang dapat memberi motivasi tertentu agar 

siswa rajin belajar. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mencoba 

menyelesaikan permasalahan di kelas XB SMA Negeri 1 Kejobong melalui 

penerapan  Coleng (Cooperative Learning) tipe STAD untuk meningkatkan 

prestasi  belajar geografi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Apakah melalui penerapan Coleng 

(Cooperative Learning) tipe STAD dapat meningkatkan  prestasi belajar  mata 

pelajaran geografi Kelas XB SMA Negeri 1 Kejobong ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum untuk 

mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran 

geografi melalui penerapan Coleng (Cooperative Learning) tipe STAD kelas 

XB  di SMA Negeri 1 Kejobong. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan pengalaman tentang cara meningkatkan prestasi belajar  

mata pelajaran geografi melalui penerapan Coleng (Cooperative 

Learning) tipe STAD. 

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi Guru :  

1) Memberi masukan pada pendidik, untuk meningkatkan kinerja 

guru dalam meningkatkan prestasi belajar khususnya pelajaran 

geografi. 

2) Mendapatkan informasi melalui penerapan Coleng (Cooperative 

Learning) tipe STAD untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3) Penelitian ini diharapkan akan dapat menggugah kesadaran 

pendidik untuk selalu menciptakan suasana belajar yang dinamis 

dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 

b. Manfaat bagi peserta didik :  

1) Bagi peserta didik diharapkan meningkatkan minat belajar dan rasa 

senang mengikuti pelajaran geografi serta meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. 
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2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peserta didik untuk 

meningkatkan penguasaan materi pelajaran geografi sehingga 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

c. Manfaat bagi penulis : 

1) Membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang baru dan 

inovatif dalam hal metode pembelajaran di kelas. 

2) Memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam menggunakan 

model pembelajaran yang menyenangkan dalam mencapai 

keberhasilan proses belajar mengajar mata pelajaran geografi kelas 

X di SMA Negeri 1 Kejobong. 

d. Manfaat bagi sekolah : 

1) Dapat meningkatkan sistem manajemen kelas yang lebih baik di 

sekolahan sesuai perkembangan pendidik. 

2) Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

geografi. 

3) Informasi hasil penilaian yang diperoleh dapat digunakan oleh 

sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-

kebijakan lain. 
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