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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses

pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri.

Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya

manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi, yang satu dengan

lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan (Hamalik, 2014:1).

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan

pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk

mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai

pola hidup  pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata

sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk

kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke

tingkat kedewasaannya (Ihsan, 2010:5).

Sebagai suatu proses, pendidikan dimaknai sebagai semua tindakan yang

mempunyai efek pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran, dan perilaku.

Dengan demikian, pendidikan bukan sekedar pengajaran dalam arti mentransfer

ilmu, teori, dan fakta-fakta akademik semata atau bukan sekedar urusan ujian,

penetapan kriteria kelulusan, serta pencetakan ijazah semata. Pendidikan  pada

hakikatnya merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan,

ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari

buruknya hati, akhlah, dan keimanan (Mulyasana, 2012:2).

Upaya pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu

pendidikan yaitu dengan memperbaiki sistem dan struktur dalam dunia

pendidikan. Untuk mencapai Sekolah Dasar yang berkualitas, kegiatan

pembelajaran harus lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, dan untuk

mendukung terwujudnya peran guru dalam mengembangkan kegiatan

pembelajaran sangat menentukan dalam membentuk keaktifan peserta didik.

Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan siswa. Pembelajaran

yang baik seharusnya dapat menumbuhkan minat belajar pada diri siswa agar
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tingkah laku mereka berubah. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan aspek-

aspek tingkah laku, seperti pengetahuan, sikap dan keterampilan. Begitu juga

dalam muatan PPKn dan Bahasa Indonesia yang sangat menekankan pada

perubahan aspek-aspek di atas. Tapi pada kenyataannya banyak guru

menentukan dalam membentuk keaktifan peserta didik dalam pembelajaran.

Pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik.

Delima (2017:44) menyatakan bahwa guru berperan dalam membimbing

siswa agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam proses

belajar. Hubungan yang positif antara guru dan siswa akan mengarahkan siswa

untuk belajar aktif. Oleh karena itu, guru tidak boleh beranggapan bahwa untuk

mencapai tujuan pembelajaran siswa mutlak harus mengikuti apa yang menjadi

ketentuan guru selama proses belajar berlangsung. Interaksi yang terjadi antara

guru dan siswa selama proses pembelajaran akan menentukan kualitas

pembelajaran.

Penerapan pembelajaran pada kurikulum 2013 yang dilaksanakan secara

tematik terpadu pada akhirnya tetap memperhatikan hasil belajar  pada  setiap

muatan pelajaran. Permendikbud  (2013) dalam Pedoman Pembelajaran Tematik

Terpadu juga menjabarkan bahwa pembelajaran pada muatan PPKn dan Bahasa

Indoneisa bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang religius, jujur,

demokratis, kreatif, kritis, senang membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa

ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap

pengembangan kehidupan sosial dan budaya, serta berkomunikasi secara

produktif.

Mariangke (2014:69) mengemukakan bahwa proses pembelajaran yang

dilakukan oleh banyak tenaga pendidik saat ini cenderung pada pencapaian target

materi, lebih mementingkan pada penghafalan konsep bukan pada pemahaman

dan penguasaan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas

yang didominasi oleh guru. Dalam penyampaian materi, biasanya guru

menggunakan metode ceramah, di mana siswa hanya duduk, mencatat, dan

mendengarkan apa yang disampaikan dan sedikit peluang bagi siswa untuk
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bertanya. Dengan demikian, suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif

sehingga siswa menjadi pasif.

Dalam pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya di kelas IV

sudah diterapkan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah

satu model pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran

yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistic,

bermakna, dan otentik (Majid, 2014:80).

Berdasarkan wawancara kepada Bu Idawati, S.Pd pada tanggal 22

November 2018 yang telah dilakukan peneliti pada siswa kelas IV SD 5 Jekulo

Kudus bahwa peserta didik banyak yang kurang berminat dalam belajar PPKn

dan Bahasa Indonesia, dilihat dari hasil ulangan harian siswa, hal ini

dikarenakan ketika pembelajaran berlangsung tampak bahwa peserta didik tidak

semangat mengikuti pembelajaran, hal itu bisa dilihat dari siswa yang

mengantuk dan tidak jarang menganggu serta mengobrol sendiri dengan teman

lainnya. Hasil wawancara dengan guru kelas menunjukkan bahwa hasil belajar

siswa yang diperoleh masih rendah yaitu di bawah 75 yang merupakan nilai KKM

yang ditetapkan di SD 5 Jekulo Kudus. Dari 30 siswa yang tuntas dalam

pembelajaran PPKn yaitu 12 siswa, sedangkan yang tuntas dalam pembelajaran

Bahasa Indonesia yaitu 14 siswa (Lampiran 5)

Perolehan nilai siswa yang masih rendah disebabkan karena pada saat

pembelajaran aktivitas siswa yang masih pasif, siswa hanya mendengarkan

penjelasan dari guru, kurang adanya interaksi antara guru dengan siswa. Selain

itu, berdasarkan observasi yang telah dilakukan terlihat bahwa siswa merasa malas

dan bosan ketika mendengarkan penjelasan dari guru, sebagian siswa terlihat

ngobrol sendiri dengan teman sebangkunya. Melihat kondisi tersebut guru dituntut

lebih kreatif dalam melakukan proses pembelajaran. Penggunaan model atau

metode yang bervariasi  dapat membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti

pembelajaran serta ketertarikan siswa dalam pembelajaran PPKn dan Bahasa

Indonesia.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada siswa kelas IV

SD 5 Jekulo Kudus pada tanggal 22 November 2018, bahwa peserta didik

kurang menyukai pelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia hal ini dikarenakan

banyaknya meteri yang menuntut banyak hafalan bagi peserta didik. Materi

PPKn dan Bahasa Indonesia yang cenderung banyak bacaan menjadikan peserta

didik malas untuk membaca. Pada saat pembelajaran guru sering menggunakan

metode ceramah daripada berdiskusi, hal tersebut menjadikan peserta didik

menjadi bosan dan  ada beberapa siswa yang sering menganggu teman yang lain

(Lampiran 6).

Berdasarkan obseravsi yang peneliti lakukan pada tanggal 22 November

2018 di SD 5 Jekulo Kudus kelas IV, ditemukan beberapa masalah yang dihadapi

oleh siswa diantaranya yaitu kesulitan dalam belajar PPKn dan Bahasa Indonesia

yang identik dengan konsep menghafal, siswa belum mampu menerapkan secara

efektif, sehingga hasil belajar siswa kurang maksimal. Aktivitas peserta didik

dalam proses pembelajaran dikatakan masih kurang. Saat pembelajaran

berlangsung siswa masih ada yang tidak membaca buku dan bermain dengan

temannya, ketika kegiatan berdiskusi ada beberapa siswa yang tidak mau

mengerjakan dan memaparkan hasil diskusi, serta banyak siswa yang tidak

mendengarkan penjelasan guru saat menyampaikan materi pembelajaran. Dalam

penerapan metode yang diterapkan di Sekolah Dasar masih mengalami

beberapa permasalahan baik secara teknis pelaksanaan maupun pembelajaran di

dalam kelas. Guru tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan

inovatif, sehingga siswa menjadi pasif dan merasa bosan mengikuti kegiatan

pembelajaran. Pada saat penilaian guru masih menggunakan penilaian autentik

dalam pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang kurang optimal dan

kurang menyenangkan juga menyebabkan siswa kurang tertarik, tidak aktif

dalam pembelajaran dan fokus dalam kegiatan pembelajaran berlangsung

(Lampiran 7).

Hamdani (2011:79) mengemukakan bahwa tugas guru dalam rangka

optimalisasi proses belajar mengajar adalah sebagai fasilitator yang mampu

mengembangkan kemampuan belajar siswa, mengembangkan kondisi belajar
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yang relevan agar tecipta suasana belajat secara wajar dengan pengaruh

kegembiraan, dan mengadakan pembatasan positif terhadap dirinya sebagai

seorang guru. Jadi, metode pembelajaran merupakan salah satu faktor atau

komponen pendidikan yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu

pembelajaran.

Salah satu alternatif model untuk meningkatkan hasil belajar siswa  adalah

model STAD, menurut Huda (2013:201-202) Student Teams Achievement

Division (STAD) merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang

didalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik

yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas pembelajaran.

Tidak hanya secara akademik, siswa juga dikelompokkan secara beragam

berdasarkan gender, ras, dan etnis. Dipilihnya model Kooperatf tipe Student

Teams Achievement Division dalam muatan PPKn dan Bahasa Indonesia

dikarenakan memiliki beberapa kelebihan: (1) Siswa bekerja sama dalam

mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok; (2) Siswa

aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama; (3) Aktif

berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok;

(4) Interaksi antarsiswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam

berpendapat; (5) Meningkatkan kecakapan individu; (6) Meningkatkan kecakapan

kelompok; (7) Tidak bersifat kompetitif; (8) Tidak memiliki rasa dendam

(Shoimin, 2014:189).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan judul penelitian

“Penerapan Model Student Teams Achievement Division untuk Meningkatkan

Hasil Belajar Siswa Tema 9 Kayanya Negeriku Kelas IV SD 5 Jekulo Kudus”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian

sebagai berikut.

1. Apakah penerapan model STAD dapat meningkatkan keterampilan Guru

pada pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia Tema 9 Kayanya

Negeriku Tahun ajaran 2018/ 2019?
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2. Bagaimana penerapan model STAD dapat meningkatkan aktivitas

pembelajaran siswa pada pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia Tema

9 Kayanya Negeriku Tahun ajaran 2018/ 2019?

3. Bagaimana penerapan model STAD dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada Pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia Tema 9 Kayanya

Negeriku Tahun ajaran 2018/ 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai

berikut.

1. Mendeskripsikan keterampilan Guru pada pembelajaran PPKn dan Bahasa

Indonesia Tema 9 Kayanya Negeriku melalui model STAD di SD 5 Jekulo

Kudus Tahun ajaran 2018/ 2019.

2. Mendeskripsikan aktivitas pembelajaran siswa pada muatan PPKn dan

Bahasa Indonesia Tema 9 Kayanya Negeriku melalui model STAD di SD

5 Jekulo Kudus Tahun ajaran 2018/ 2019.

3. Meningkatkan hasil belajar siswa pada Pembelajaran PPKn dan Bahasa

Indonesia Tema 9 Kayanya Negeriku melalui model STAD di SD 5 Jekulo

Kudus Tahun ajaran 2018/ 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat Teoretis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pendidik untuk menggunakan

pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran PPKn

dan Bahasa Indonesia atau muatan dan tema yang lain. Hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk

mengembangkan pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia serta menambah

kajian tentang hasil penelitian pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia

khususnya di sekolah dasar.

Manfaat Praktis

Siswa

Diharapkan penggunaan model Kooperatif tipe STAD akan

mempermudah belajar siswa dan memahami pembelajaran PPKn dan Bahasa
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Indonesia Tema 9 Kayanya Negeriku, Sehingga siswa menjadi lebih aktif

dalam belajar khususnya kelas IV SD 5 Jekulo Kudus.

Guru

Sebagai  masukan  dan pertimbangan  model  pembelajaran  dalam

proses belajar terutama pada muatan PPKn dan Bahasa Indonesia di SD,

Menambah dan mengolah model Kooperatif tipe STAD sebagai salah satu

model pembelajaran yang  inovatif dan diberdayakan dalam pembelajaran.

Sekolah

Sebagai referensi dalam menerapkan model-model pembelajaran yang

dapat digunakan di Sekolah Dasar.

Peneliti

Sebagai acuan untun peneliti selanjutnya, untuk menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan

menggunakan model Kooperatif tipe STAD.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada pembahasan ini terfokus pada:

1. Penggunaan model pembelajaran tematik yaitu STAD.

2. Penerapan model STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa Tema 9

Kayanya Negeriku.

3. Penelitian ini dilakukan pada kelas IV semester 2.

4. Penelitian ini dilakukan di SD 5 Jekulo Kudus.

5. Penelitian ini terfokus pada muatan PPKn dan Bahasa Indonesia.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan sebagai berikut.

1.5.1 Kompetensi Inti

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang

dianutnya.

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan

tetangganya.

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
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dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis,

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

1.5.2 Kompetensi Dasar

1. Kompetensi Dasar PPKn

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama.

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak

sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air.

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak

sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara

menggunakan daftar pertanyaan

4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis.

1.6 Definisi Operasional

Model Pembelajaran

Model yaitu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran

agar tercapai tujuan dari pembelajaran. Model pembelajaran terkait dengan

pemilihan strategi dan pembuatan struktur metode, keterampilan, dan

aktivitas peserta didik.

Model Kooperatif tipe STAD

Student Team Achievement Divisions (STAD) merupakan model

Kooperatif tipe STAD dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil
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dengan jumlah anggota 4-5 anggota kelompok. Model STAD memadukan,

penggunaan metode cramah, tanya jawab, dan diskusi.

Hasil Belajar

Hasil belajar adalah acuan atau tolak ukur  sebagai penentu untuk

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Secara umum,

hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal yang ada dalam diri

siswa dan faktor eksternal yang ada di luar diri siswa. Faktor-faktor tersebut

saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam

mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang.

Keterampilan Guru

Keterampilan guru yaitu kemampuan guru dalam menyajikan materi

pembelajaran. Dengan demikian guru harus menguasai bahan pelajaran.

Keterampilan guru memiliki beberapa keterampilan yaitu bertanya, memberi

penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup

pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar

kelompok kecil dan perseorangan.

Pembelajaran PPKn

Pendidikan Kewarganegaraan  merupakan pembelajaran agar peserta

didik  secaar aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kecerdasan, kecakapan, keterampilan, serta kesadaran tentang hak dan

kewajiban sebagai warga dan pembentukan diri dari segi agama, bahasa dan

suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan

berkarakter.

Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pembelajaran Bahasa Indonesia ialah pembelajaran untuk

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam

Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.


