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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang disingkat IPS merupakan salah satu 

nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar 

dan menengah. Ciri khas IPS sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah adalah sifat terpadu (integrated) dari sejumlah mata 

pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi siswa 

sehingga pengorganisasian materi atau bahan pelajaran disesuaikan dengan 

lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan siswa (Sapriya, 2009:7). Mata 

pelajaran IPS tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep yang bersifat 

hafalan, namun juga menekankan siswa agar dapat menerapkannya dalam 

kehidupan bermasyarakat. Mata pelajaran IPS di SD juga bertujuan untuk 

mendidik dan memberikan bekal kepada siswa untuk mengembangkan bakat, 

minat kemampuan serta tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi dalam lingkungan sosial di masyarakat.  

Pembelajran IPS sangat erat kaitanya dengan keadaan sosial di sekitar 

lingkungan tempat tinggal siswa, maka dari itu pembelajaran IPS tidak hanya 

terpaku pada buku. Pembelajaran IPS akan lebih bermakna apabila siswa 

belajar melalui keadaan nyata yang ada dilingkungan sekitar, sebagai guru 

yang baik maka guru harus dapat menciptakan suasana aktif dan 

menyenangkan di dalam kelas terutama pada pembelajaran IPS. Pembelajaran 
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akan berjalan efektif apabila guru dalam melaksanakan pembelajaran 

mempunyai rasa tanggung jawab, profesional untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan bukan hanya sekedar mengejar materi. Guru harus menyajikan 

pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dan menyenangkan bagi siswa 

agar tercapainya suatu kompetensi dan tujuan dari pembelajaran tersebut.  

Pembelajaran yang menarik dapat memotivasi siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan antusias, secara tidak langsung hal tersebut dapat 

meningkatkan daya ingat yang berkepanjangan untuk siswa, dalam kegiatan 

belajar mengajar seorang guru harus dapat mengadakan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa karena semakin seringnya keterlibatan siswa dalam 

kegiatan, maka semakin besar bagi siswa untuk mengalami proses 

belajar.Siswa tidak hanya belajar mengidentifikasi masalah tetapi siswa 

diajarkan cara memecahkan masalah yang biasanya terjadi dimasyarakat. 

Karena mengingat materi IPS yang luas maka siswa tidak hanya menghafal 

konsep tetapi dapat menerapkan konsep dalam kegiatan di masyarakat 

(Mulyasa, 2014 : 7).  

Berdasarkan hasil observasi di kelas IV dan wawancara dengan guru 

kelas IV mengatakan bahwa prestasi belajar siswa di kelas IV masih rendah 

khususnya pada mata pelajaran IPS serta  keaktifan belajar siswa yang masih 

kurang. Contohnya ketika proses pembelajaran guru bertanya kepada siswa 

akan tetapi siswa tidak banyak yang merespon, selain itu saat belajar 

berkelompok terlihat ada beberapa siswa yang tidak ikut aktif dalam diskusi.  

Prestasi belajar siswa yang masih rendah dibuktikan dengan nilai ulangan 
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tengah semester siswa kelas IV SD Negeri 2 Kaliwangi tahun ajaran 

2018/2019 yang hanya beberapa siswa mendapat nilai tuntas dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan sekolah yaitu 70. Kemudian 

kurangnya kaktifan siswa terlihat saat pembelajaran berlangsung. Adapun 

nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) kelas IV sebagai berkut: 

Tabel 1.1 Nilai UTS IPS Kelas IV 

Jumlah Siswa KKM Siswa Tuntas Jumlah Nilai Rata – Rata 

16 70 5 875 54,68 

Sumber : Daftar nilai ujian tengah semester kelas IV SD Negeri 2 

Kaliwangi tahun ajaran 2018/2019 

 

Hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri 2 Kaliwangi, di 

ungkapkan ada beberapa masalah yang menyebabkan belum tercapainya 

prestasi belajar yang optimal diantaranya, yaitu: (1) Kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah masih rendah, ini terlihat saat guru memberikan 

pertanyaan, banyak siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan guru. (2) 

Siswakurang memperhatikan penjelasan dari guru, siswa terlihat bermain 

sendiri ketika pelajaran berlangsung (3) Guru dalam mengajarsering kali 

hanya menggunakan buku tanpa memanfaatkan sumber belajar lain seperti 

lingkungan, media pembelajaran, dan model atau strategi pembelajaran yang 

lainya. (4) Ketika diberikan soal, masih banyak siswa yang bertanya kepada 

siswa lainya, karena masih merasa kesulitan untuk menjawab.  Permasalahan 

yang ada menjadipenghambat dalam mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki siswa. Permasalahan yang ada mengakibatkan rendahnya keaktifan 

siswa dan prestasi belajar siswa. 
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Keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan 

mendasar yang harus dipahami oleh setiap guru dalam proses pembelajaran. 

Dimyati dan Mujiono (2009:45) mengemukakan keaktifan itu beraneka 

ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai 

kegiatan psikis yang susah diamati. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran memiliki dampak positif terhadap prestasi belajar siswa, karena 

jika siswa aktif dalam proses pembelajaran siswaakan mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan dan siswaakan memperoleh prestasi 

belajar yang optimal. Menurut Arifin (2016: 12) prestasi belajar merupakan 

masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena 

sepanjang rentan kehidupannya manusia selalu mengejar pretasi menurut 

bidang kemampuanya masing-masing. 

Berdasarkan  permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu model 

pembelajaran mata pelajaran IPS yang berpusat pada siswa, melibatkan siswa 

pada proses pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan prestasi siswa 

secara aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran, berdasarkan hasil diskusi 

dengan guru kelas maka peneliti dan guru kelas sepakat menggunakan model 

pembelajaran Student Teams Achievment Divisions (STAD). 

Model pembelajaran inovatif juga sangat dibutuhkan di sekolah guna 

menunjang kegiatan belajar, Slavin (2009 : 143), menyatakan bahwa “ model 

pembelajaran STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk 

permulaan bagi para guru yang akan menggunakan pendekatan kooperatif”. 

Melalui model pembelajaran STAD, siswa dapat belajar aktif dan berjiwa 
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mandiri.  Dengan menggunakan model pembelajaran STAD diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri 2 Kaliwangi, karena model 

pembelajaran STAD merupakan salah satu model pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa dan melibatkan siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga presentase ketuntasan dapat meningkat. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Nugroho, dari penelitian yang 

berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berorientasi 

Keterampilan Proses”. Penelitian tersebut menunjukan hasil penelitian 

dengan menggunakan STAD berorientasi keterampilan proses dapat 

meningkatkan pemahaman dan aktivitas siswa, hal ini ditunjukkan adanya 

peningkatan ketuntasan klasikal, skor rata-rata post tes dan aktivitas. 

Disarankan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berorientasi 

keterampilan proses dijadikan model pembelajaran alternatif  

untuk meningkatkan pemahaman dan aktivitas siswa dalam mata pelajaran 

fisika. 

Berdasarkan latar belakang masalah pada kelas IV SD Negeri 

2Kaliwangi maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas yang 

berjudul”Upaya meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas IV 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievment Divisions) di SD Negeri 2 Kaliwangi”. Penelitian yang dilakukan 

adalah pada materi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerah. 
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B. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskanpermasalahan 

1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievment Divisions)dapat meningkatkan keaktifan 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Kaliwangimateri Aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah? 

2. Bagaimanakah prestasi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

IPSmateri Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerahdapat ditingkatkan melalui model 

pembelajaranStudent Teams Achievment Divisions (STAD)? 

 

C. TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

1. Mengetahui peningkatan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri 2 

Kaliwangidengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievment Divisions) pada mata pelajaran IPS 

yaitu materi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerah. 

2. Mengetahuipeningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 

Kaliwangidengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievment Divisions) pada mata pelajaran IPS 

yaitu materi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerah. 

Upaya Meningkatkan Keaktifan..., Sunardi Agus Tri Wibowo, FKIP, UMP, 2019



 

7 

 

D. ManfaatPenelitian 

Penelitian tindakan kelas ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, diantaranya yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Dengan penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPSmateri 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerah dengan menggunakan model 

pembelajaranStudent Teams Achievment Divisions (STAD) 

b. Dengan penelitian tindakan kelas menggunakan model 

pembelajaranStudent Teams Achievment Divisions (STAD)ini dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat praktis  

Dengan adanya penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

model pembelajaran Student Teams Achievment Divisions (STAD)ini 

akan memberikan manfaat, yaitu: 

a. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa terhadap 

materi yang diajarkan. 

b. Bagi guru  

1) Dapat meningkatkan kemampuan guru untuk mengatasi masalah 

dalam pembelajaran IPS. 

2) Dapat membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. 
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c. Bagi peneliti 

Menumbuhkan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal tentang 

cara belajar yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif.  

d. Bagi sekolah  

Adanya penelitian tindakan kelas, dapat memberikan masukan dalam 

upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 
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