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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah 

memberikan manfaat diberbagai bidang. Penggunaan teknologi sangat dibutuhkan 

manusia dalam membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terampil, dan 

handal sangat tergantung pada mutu pendidikan. Tujuan tersebut bisa tercapai 

apabila dalam pelaksanaannya berjalan secara berkesinambungan. Pendidikan 

yang bermutu dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu siswa, guru, sarana 

prasarana, kurikulum, dan lingkungan sekitar.  

Pendidikan di Indonesia sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia (SDM) guna mengembangkan potensi setiap siswa yang 

nantinya dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat maupun bangsa Indonesia. 

Menurut Mudyaharjo (2010: 3) pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup pendidikan adalah 

segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.  

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 1 yang menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat dan bangsa”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi 

yang dimilikinya melalui suasana belajar dan proses pembelajaran yang 

berlangsung di segala lingkungan dan dalam jangka waktu sepanjang hidup. 

Dengan adanya pendidikan perlu diperhatikan juga kurikulum yang 

digunakan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan oleh 

pemerintah mulai tahun 2013. Muhammad Nuh (dalam Kurinasih dan Sani, 2014: 
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21-22) mengemukakan bahwa kurikulum 2013 lebih ditekankan pada kompetensi  

berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 bersifat tematik 

integratif yang mengambil pokok bahasan pelajaran berdasarkan tema dengan 

menggabungkan beberapa pelajaran. Pembelajaran tematik terpadu juga 

menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif sehingga 

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajari. Sesuai pendapat tersebut, Depdiknas (dalam Trianto: 

2010: 79) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna.  

Berhasil tidaknya penerapan kurikulum 2013 dipengaruhi beberapa faktor 

salah satunya dari siswa itu sendiri. Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat 

dari tingkat pemahaman siswa tentang materi dan hasil belajar siswa. Semakin 

tinggi tingkat pemahaman siswa akan memberikan hasil belajar siswa yang 

signifikan. Pembelajaran belum berhasil karena hasil belajar siswa yang rendah. 

Selain dari siswa, faktor lain yang dapat menentukan berhasil tidaknya penerapan 

kurikulum 2013 yaitu guru, sarana prasarana maupun sumber belajar yang 

memadai.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas V SD 5 Gondoharum 

pada tanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan bahwa guru kurang menggunakan 

model, media, maupun metode yang variatif dalam pembelajaran. Guru masih 

menggunaan metode ceramah, selain itu juga kurangnya wawasan dalam 

penggunaan model pembelajaran. Hal itulah yang mengakibatkan siswa kurang 

memahami materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, aktivitas siswa dalam 

belajar belum sesuai dengan tujuan pembelajaran kurikulum 2013. Hal ini 

dikarenakan beberapa faktor, misalnya siswa kurang antusias dalam belajar yaitu 

dengan ditunjukkan dari adanya siswa yang ramai dan mengobrol sendiri sehingga 

menimbulkan kondisi kurang kondusif di dalam kelas. Siswa kurang mampu 

menjawab pertanyaan karena siswa kurang memahami materi yang 

mengindikasikan bahwa hasil belajar siswa rendah. Ketika kegiatan diskusi 
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berlangsung, siswa bukannya berdiskusi mengenai tugas yang diberikan guru 

melainkan berdiskusi mengenai hal-hal lain diluar materi pembelajaran. Hal-hal 

seperti ini yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa di kelas V SD 5 

Gondoharum. 

Berdasarkan hasil wawancara guru dan siswa yang dilakukan di kelas V SD 5 

Gondoharum pada tanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan bahwa guru menemui 

berbagai permasalahan di kelas yaitu siswa sering ramai dan tidak bisa konsentrasi 

dalam mengikuti pembelajaran karena asyik sendiri mengobrol dengan temannya 

ketika guru lengah dalam mengelola pembelajaran. Ketika kegiatan diskusi 

berlangsung siswa kurang bisa berinteraksi pada kelompoknya untuk mengerjakan 

tugas kelompok, misalnya saja ada beberapa siswa hanya mencontoh tanpa mau 

mengerjakan tugas secara berkelompok. Kurangnya kemampuan siswa dalam 

memahami materi-materi muatan IPS dan bahasa Indonesia juga menjadi salah 

satu permasalahan yang ditemui siswa dalam pembelajaran. Materi dalam muatan 

IPS dan bahasa Indonesia dinilai sulit karena materi pada kedua muatan tersebut 

lebih banyak pada tingkat pemahaman dan hafalan. Siswa memandang IPS dan 

bahasa Indonesia sebagai muatan pelajaran yang harus banyak dibaca sehingga 

cenderung membosankan. 

Berdasarkan data dokumentasi yang diambil dari nilai PTS siswa kelas V di 

SD 5 Gondoharum diketahui bahwa hasil penilaian tengah semester (PTS) siswa 

terutama pada muatan Bahasa Indonesia dan IPS belum sepenuhnya memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan terlihat masih banyak siswa belum 

mendapat   nilai  diatas KKM. Nilai rata-rata siswa yang memenuhi KKM hanya 

10 siswa dengan persentase klasikal sebanyak 47,5% pada IPS, sedangkan pada 

muatan bahasa Indonesia hanya 9 siswa yang memenuhi KKM dengan persentase 

klasikal sebesar 42,9%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

pada muatan bahasa Indonesia dan IPS masih rendah sehingga perlu adanya solusi 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 5 Gondoharum. 

Berdasarkan masalah tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan yang terjadi di lapangan. Salah satu upaya yaitu dengan menggunakan 
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model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD). Kooperatif 

tipe STAD disamping sederhana, paling baik untuk permulaan bagi para guru 

yang baru, menggunakan pedekatan  kooperatif. Gagasan utama dibalik model 

STAD adalah untuk memotivasi para siswa untuk mendorong dan membantu satu 

sama lain untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh guru 

(Hamdayama, 2014: 117). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Shoimin (2014: 

188) gagasan utama dibalik model STAD adalah untuk memotivasi para siswa, 

mendorong dan membantu satu sama lain.  

 Selain mengunakan model STAD, penelitian ini menggunakan media video 

pembelajaran. Video merupakan bahan pembelajaran tampak dengar (audio 

visual) yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran 

(Rusman, 2012: 15). Penggunaan media video sebagai media penunjang 

pembelajaran karena video sebagai media penunjang yang sesuai dengan 

pendekatan pada kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. Media video disini 

memadukan antara mendengar dan melihat sehingga media ini sesuai jika 

digunakan pada kurikulum 2013. Selain itu, media tersebut mampu mengukur 

tingkat aspek keterampilan berbicara. Video pembelajaran yang digunakan adalah 

video pada setiap pertemuan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 

Penerapan model student teams achievement division (STAD) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Aji dan 

Julianto (2019) dalam penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul “Penerapan 

model pembelajaran STAD untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV 

tema Cita-citaku SDN 02 Tulungrejo Banyuwangi”. Pada siklus I ketuntasan 

klasikalnya sebesar 67,5% dengan rata-rata 72,97; sedangkan pada siklus II 

ketuntasan klasikalnya sebesar 82,7% dengan rata-rata 81,08. Aktivitas siswa 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus I rata-ratanya 73,65 menjadi 88,25 pada 

siklus II. Peningkatan aktivitas guru rata-ratanya sebesar 76,45% menjadi 86,9%. 

Tema yang digunakan dalam penelitian ini adalah tema 7 “Peristiwa dalam 

Kehidupan” yangmana mengambil muatan IPS dan Bahasa Indonesia sesuai 

dengan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Materi IPS pada tema 
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7 tentang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, sedangkan materi 

bahasa Indonesianya yaitu informasi penting dari teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul skripsi 

“Penerapan Model Student Teams Achievement Division (STAD) Berbantuan 

Media Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V 

Tema 7 SD 5 Gondoharum Kudus”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

melalui model Student Teams Achievement Division (STAD) berbantuan 

media video pembelajaran tema 7 “Peristiwa dalam Kehidupan” pada muatan 

pelajaran IPS dan bahasa Indonesia Kelas V SD 5 Gondoharum Kudus? 

2) Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model Student Teams 

Achievement Division (STAD) berbantuan media video pembelajaran tema 7 

“Peristiwa dalam Kehidupan” pada muatan pelajaran IPS dan bahasa 

Indonesia Kelas V SD 5 Gondoharum Kudus? 

3) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melaui model Student Teams 

Achievement Division (STAD) berbantuan media video pembelajaran tema 7 

“Peristiwa dalam Kehidupan” pada muatan pelajaran IPS dan bahasa 

Indonesia Kelas V SD 5 Gondoharum Kudus? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran melalui model Student Teams Achievement Division (STAD) 

berbantuan media video pembelajaran tema 7 “Peristiwa dalam Kehidupan” 

pada muatan pelajaran IPS dan bahasa Indonesia Kelas V SD 5 Gondoharum 

Kudus. 
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2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model Student 

Teams Achievement Division (STAD) berbantuan media video pembelajaran 

tema 7 “Peristiwa dalam Kehidupan” pada muatan pelajaran IPS dan bahasa 

Indonesia Kelas V di SD 5 Gondoharum Kudus. 

3) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui model Student 

Teams Achievement Division (STAD) berbantuan media video pembelajaran 

tema 7 “Peristiwa dalam Kehidupan” pada muatan pelajaran IPS dan bahasa 

Indonesia Kelas V di SD 5 Gondoharum Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu juga mampu memberikan 

sumbangan pemikiran untuk mengetahui tentang pemilihan model STAD (Student 

Teams Achievement Division) berbantuan media video pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik (IPS dan Bahasa Indonesia) tema 

7 “Peristiwa dalam kehidupan” pada kelas V SD 5 Gondoharum. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa  

Melalui penerapan model Student Teams Achievement Division (STAD) 

berbantuan berbantuan media video pembelajaran diharapkan mampu memotivasi 

siswa sehingga hasil belajar semakin meningkat.  

b. Bagi Guru 

Melalui penelitian ini guru mendapat wawasan tentang penggunaan model 

dan media pembelajaran yang cocok sesuai dengan materi pelajaran sehingga 

mewujudkan suatu pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan seperti dalam 

penggunaan model pembelajaran STAD berbantuan media video pembelajaran. 

Selain itu juga dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk membuat pembelajaran 

dengan strategi yang bervariasi sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 
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c. Bagi Sekolah  

 Penelitian ini memberikan wawasan luas pada guru tentang strategi 

pembelajaran salah satunya model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas 

sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah khususnya di SD 5 

Gondoharum pada setiap kelas. 

d. Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti penelitian ini memberikan sumber wawasan tentang model 

pembelajaran STAD yang cocok digunakan dalam pembelajaran. Selain itu 

peneliti memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian sehingga termotivasi 

melakukan penelitian tindakan kelas yang lain, serta dapat dikatakan juga sebagai 

wujud dari sebuah pengabdian sebagai refleksi untuk mengembangkan inovasi 

dalam pembelajaran. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada peningkatan hasil belajar 

siswa khususnya aspek pengetahuan dan keterampilan. Dalam penelitian ini, 

peningkatan hasil belajar dengan diterapkannya model student teams achievement 

division (STAD) berbantuan media video pembelajaran pada kelas V tema 7 

“Peristiwa dalamKehidupan” pada muatan IPS dan bahasa Indonesia. Penelitian 

ini dilaksanakan di SD 5 Gondoharum dengan subyek penelitian dengan jumlah 

21 siswa meliputi 13 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada kelas V tema 7 subtema 1 dan 2 pada 

muatan IPS dan bahasa Indonesia. Berikut ini kompetensi dasar (KD) tema 7 

subtema 1 dan 2 pada muatan IPS dan bahasa Indonesia. 

1. Tema 7 “Peristiwa dalam Kehidupan” subtema 1 “Peristiwa Kebangsaan Masa 

Penjajahan” 

Muatan IPS 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya.  
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4.4  Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya  

Muatan Bahasa Indonesia 

3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara 

lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana  

4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana serta 

kosakata baku dan kalimat efektif 

2. Tema 7 “Peristiwa dalamKehidupan” subtema 2 “Peristiwa Kebangsaan 

Seputar Proklamasi Kemerdekaan” 

Muatan IPS 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4  Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

Muatan bahasa Indonesia 

3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara 

lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana  

4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana serta kosakata 

baku dan kalimat efektif 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai judul “Penerapan Model Student 

Teams Achievement Division (STAD) Berbantuan media video pembelajaran 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Tema 7 di SD 5 Gondoharum”. 
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Peneliti akan menguraikan satu persatu variabel yang akan diteliti yaitu sebagai 

berikut. 

1.6.1 Model Student Teams Achievment Divisions (STAD) 

Model Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan model 

pembelajaran yang menekankan siswanya untuk saling membantu agar semua 

anggota kelompok memahami materi pelajaran. Siswa memiliki tutor sebaya 

sehingga tercapai keberhasilan kelompok. Mereka bekerja sama demi 

mendapatkan sebuah penghargaan.  

Langkah-langkah model Student Teams Achievement Division (STAD) 

dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan-tahapan yaitu presentasi kelas, kerja 

kelompok, kuis, peningkatan nilai individu, dan penghargaan kelompok. 

1.6.2 Media Video Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media video 

pembelajaran. Video pembelajaran merupakan salah satu media audio visual yang 

dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Media video yang 

digunakan dalam setiap pertemuan adalah dua video sesuai dengan materi 

pelajaran.  

1.6.3 Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa adalah suatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat 

adanya usaha atau fikiran yang mana dinyatakan dalam bentuk penguasaan siswa. 

Hasil belajar siswa mencakup semua perubahan baik pada aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Dalam penelitian ini hasil belajar siswa yang 

diteliti pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dalam kegiatan 

pembelajaran. Aspek pengetahuan dinilai dari hasil tes pada akhir setiap siklus, 

sedangkan aspek keterampilan difokuskan pada keterampilan berbicara ketika 

mengemukakan gagasan setelah pemutaran video pembelajaran. 

1.6.4 Aktivitas Belajar Siswa 

Siswa merupakan subyek atau pelaku utama dalam proses belajar 

mengajar. Dalam pembelajaran, siswa harus bisa menguasai materi-materi 

pembelajaran. Aktivitas siswa merupakan kegiatan siswa yang dilakukan selama 
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proses belajar mengajar berlangsung. Indikator aktivitas belajar siswa terdiri dari 

kegiatan-kegiatan visual, kegiatan-kegiatan lisan (oral), kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, kegiatan-kegiatan menulis, kegiatan-kegiatan menggambar, 

kegiatan-kegiatan metrik, kegiatan kegiatan mental, dan kegiatan-kegiatan 

emosional. Dalam penelitian ini aktivitas belajar siswa mencakup lima indikator 

yaitu kegiatan-kegiatan visual, kegiatan-kegiatan lisan (oral), kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, kegiatan-kegiatan menulis, dan kegiatan-kegiatan mental. 

1.6.5 Keterampilan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada hakikatnya 

terletak pada sejauh mana guru mampu menerapkan berbagai variasi dalam 

menggunakan berbagai model, metode, media, maupun sumber belajar sesuai 

materi pelajaran. Guru seharusnya mampu menggunakan cara-cara bervariasi 

untuk memperoleh hasil yang optimal. Keterampilan dasar yang harus dimiliki 

guru yaitu keterampilan membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan 

memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan pembelajaran perseorangan, dan keterampilan menutup pelajaran.  

1.6.6 Tematik Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan  

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kelas V Tema 7 “Peristiwa dalam 

Kehidupan” dengan subtema 1 “Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan” dan 

subtema 2 “Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan”. Materi IPS 

pada tema 7 tentang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia 

dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, sedangkan 

materi bahasa Indonesianya yaitu informasi penting dari teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana. 

 

 

 

 


