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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

                Ilmu Pengetahuan Alam adalah Ilmu yang merupakan terjemahan kata-

kata dalam bahasa Inggris yaitu natural science, artinya Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, 

science artinya ilmu pengetahuan alam (IPA) atau science itu pengertiannya 

dapat disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajarai perisstiwa-

peristiwa yang terjadi di ala mini (Usman Samatoa 2011:13) 

         Setiap guru harus paham akan alasan mengapa IPA diajarkan di sekolah 

dasar. Ada berbagai alasan yang menyebutkan satu mata pelajaran itu 

dimasukkan ke dalam kurikulum suatu sekolah. IPA berfaedah bagi suatu 

bangsa, kiranya tidak perlu diperpanjang lebar. Kesejahteraan materiil suatu 

bangsa akan  tergantung kepada kemampuan bangsa itu di bidang IPA, sebab 

IPA merupakan dasar teknologi. Teknologi disebut-sebut sebagai tulang 

punggung pembangunan. Suatu teknologi tidak akan berkembang pesat jika 

tidak didasari pengetahuan dasar yang memadai. Ilmu pengetahuan dasar 

untuk teknologi adalah IPA (Usman Samatoa 2011:4). 

                Hasil observasi di lapangan siswa kurang menyukai pelajaran IPA, 

mereka merasa pelajaran IPA pelajaran yang sulit. Aktifitas guru dalam 

menyajikan materi masih sering menggunakan metode ceramah, kegiatan 

berpusat pada guru, jarang memberi kegiatan kelompok, tugas diskusi pada 
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siswa ataupun melakukan diskusi antar guru dan siswa tentang proses belajar 

mengajar. Dalam pembelajaran siswa  pasif, saat guru menyajikan materi 

siswa hanya duduk mendengarkan pelajaran yang membosankan, tidak ada 

kegiatan kerja kelompok dan diskusi. 

               Data yang diperoleh dari wawancara guru kelas IV secara lisan sebelum 

di adakannya penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPA semester I 

tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, pada siswa 

kelas IV SDN Pacar Keling IV Surabaya tahun ajaran 2012-2013, dari jumlah 

siswa sebanyak 26 orang dengan KKM 70, hanya 10 siswa (38,46%) yang 

mencapai KKM yang ditentukan oleh pihak sekolah, sisanya sebanyak 16 

siswa belum mencapai KKM atau sebanyak 61, 54% siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar. 

               Berdasarkan permasalahan tersebut maka untuk memaksimalkan aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa, salah satu model pembelajaran yang dapat 

ditempuh yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yaitu suatu 

sistem pembelajaran di mana siswa diharuskan belajar bersama sebagai satu 

tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok, dan bekerja sama untuk 

belajar dan bertanggung jawab pada kemajuan belajar temannya. Belajar 

kooperatif menekankan pada tujuan dan kesuksesan kelompok, yang hanya 

dapat dicapai jika semua anggota kelompok mencapai tujuan atau penguasaan 

materi. Tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa 

untuk meningkatkan prestasi akademik dan pemahaman baik secara inidividu 

maupun secara kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok memiliki tanggung 
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jawab yang sama untuk ke berhasilan kelompoknya. Karena siswa bekerja 

dalam satu team, maka dengan sendirinya dapat memperbaiki hubungan 

diantara para siswa dari berbagai latar belakang etnis dan kemampuan, 

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan proses kelompok dan pemecahan 

masalah. 

         Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang bisa diterapkan 

dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu model pembelajaran 

kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Division). Model 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang banyak 

digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli pendidikan. 

Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Salvin (Nur, 

2000:26), menyatakan bahwa pada STAD ini memiliki kelebihan diantaranya 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, mampu memperdalam 

pembelajaran siswa, menyenangkan siswa dalam belajar, mengembangkan 

sikap positif siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, 

mengembangkan rasa ingin tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri siswa, 

mengembangkan rasa saling memiliki, serta mengembangkan keterampilan 

untuk masa depan. Slavin (Rusman, 2011:213) selanjutnya mengemukakan 

bahwa metode STAD merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang paling 

banyak diteliti. Metode ini juga sangat mudah diadaptasi, telah digunakan 

dalam matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, teknik, dan banyak subyek 

lainnya, pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 
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          Hasil penelitian terdahulu tentang metode STAD yang pernah dilakukan 

oleh peneliti lain di beberapa sekolah dasar dalam mata pembelajaran IPA, 

Matematika, Bahasa Indonesia maupun PKN, menunjukkan bahwa metode ini 

terbukti dapat meningkatkan ketuntasan dan keaktifan belajar siswa. 

          Pembelajaran kooperatif metode STAD, merupakan model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 

dengan jumlah anggota tiap kelompok 5-6 orang siswa secara heterogen yang 

merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin. Kemampuan 

antar satu kelompok lainnya relatif homogen, apabila memungkinkan 

kelompok kooperatif perlu memperhatikan ras, agama, jenis kelamin dan latar 

belakang sosial. Apabila dalam kelas terdiri atas ras dan latar belakang yang 

relative sama, maka pembentukan kelompok dapat didasarkan pada prestasi 

akademik. 

        Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

menggunakan metode STAD sebagai model pembelajaran IPA Kelas IV SDN 

Pacar Keling IV Surabaya dengan judul Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPA melalui penerapan metode STAD (Student Teams Achievement 

Division) Pada Siswa Kelas IV SDN Pacar Keling IV Surabaya. 

            Metode STAD yang menurut penelitian para ahli sangat mudah 

diadaptasi, akan cocok dipakai untuk meningkatkan hasil belajar IPA dalam 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, mengingat hasil 
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penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa metode ini terbukti dapat 

meningkatkan ketuntasan dan keaktifan belajar siswa.         

B. Fokus Masalah 

       Inti permasalahan yang terjadi pada siswa Kelas IV SDN Pacar Keling IV 

Surabaya adalah hasil belajarnya rendah dilihat dari ketuntasan belajar yang di 

peroleh. Peneliti menawarkan solusi pembelajaran dengan menerapkan   

metode STAD, dengan kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas terkait 

saat mengaplikasikan penerapan metode tersebut dalam pembelajaran. 

C.   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode STAD dalam pembelajaran IPA tentang 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa kelas 

IV SDN Pacar Keling IV Surabaya? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa setelah penerapan metode STAD 

dalam pembelajaran IPA tentang menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya pada siswa kelas IV SDN Pacar Keling IV Surabaya? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan metode STAD dalam 

pembelajaran IPA tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya pada siswa kelas IV SDN Pacar Keling IV Surabaya? 

 

 

 



6 
 

D. Tujuan Penelitian 

      Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mendiskripsikan penerapan metode STAD dalam pembelajaran IPA 

tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya pada 

siswa kelas IV SDN Pacar Keling IV Surabaya. 

2. Meningkatan aktivitas siswa melalui penerapan metode STAD pada 

pembelajaran IPA tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya pada siswa kelas IV SDN Pacar Keling IV Surabaya. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan metode STAD 

pada pembelajaran IPA tentang menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya pada siswa kelas IV SDN Pacar Keling IV Surabaya. 

E. Manfaat Penelitian 

              Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar 

siswa, khususnya mata pelajaran IPA. Siswa lebih memahami materi 

yang disampaikan guru dan siswa mampu menerapkan materi yang 

diajarkan oleh guru dengan tehnik belajar yang tepat. 

2. Bagi guru, dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa dengan model 

pembelajaran konvensional, dapat mengetahui tingkat pemahaman 

siswa melalui penerapan  metode STAD dalam pembelajaran. Guru 

dapat membandingkan tingkat pemahaman siswa dengan model 

pembelajaran konvensional maupun penerapan metode STAD, dan 
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sekaligus dapat membuat kesimpulan model pembelajaran yang tepat 

untuk diterapkan kepada siswa. 

3.  Bagi sekolah, dapat menganalisa model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik pembelajaran, dapat menganalisa model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, dapat 

memberikan sumbangan yang baik kepada sekolah dalam rangka 

perbaikan pembelajaran serta peningkatan hasil belajar mata pelajaran 

IPA, sehingga dapat dihasilkan output sekolah yang memuaskan. 

F. Batasan Istilah 

     Beberapa istilah specifik yang perlu dijelaskan dalam ruang lingkup 

penelitian ini yaitu: 

1. Penerapan Metode STAD  

             Metode STAD merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif dengan enam langkah atau fase sebagai berikut:    

Langkah-langkah Kooperatif  STAD: 1).Siswa dibagi dalam kelompok 

kecil terdiri atas 4 sampai 5 orang. 2).Guru menyajikan materi 

pelajaran dengan menggunakan metode dan media yang sesuai. 

Siswa mengikuti presentasi guru sebagai persiapan untuk mengikuti 

tes individual. 3).Siswa mendiskusikan materi dalam kelompok kecil 

telah dibentuk, mendiskusikan masalah, membandingkan jawaban 

timnya, dan saling memperbaiki kesalahan konsep yang dibuat oleh 

anggota tim. 4).Setelah diskusi kelompok selesai, siswa diberikan tes 

secara individual, masing-masing siswa tidak boleh saling membantu. 

5).Setiap anggota tim diharapkan mendapatkan skor setinggi-

tingginya karena skor ini akan menentukan skor total yang diperoleh 

timnya. 6).Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki skor rata-rata tertinggi. 

       Malik, Moch. 2011.    



8 
 

2. Aktivitas Belajar 

         Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental, 

dalam kegiatan belajar mengajar kedua aktivitas itu harus selalu terkait 

(Sardiman, 2011:101). Aktivitas yang diamati dalam penelitian ini berupa 

aktivitas siswa maupun kemampuan guru. Data mengenai aktivitas 

diperoleh dengan cara melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa 

maupun kemampuan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas.  

          Indikator aktivitas siswa yang akan diamati dalam penelitian ini 

yaitu: 1).Visual Activities (pengamatan). 2).Oral Activities (bertanya, 

berpendapat). 3). Listening Activities (berdiskusi). 4).Writting Activities 

(membuat laporan/LKK) 

Aktivitas guru yang akan diamati yaitu berupa aktivitas dalam penerapan 

metode STAD dalam proses pembelajaran. 

3. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar (Abdurrahman, Jihad 2008:14).   Belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam penelitian 

ini, hasil belajar siswa diukur dengan cara menggunakan instrumen tes 

dalam bentuk soal obyektif dan subyektif. Tes digunakan untuk menilai 

dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif 
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berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran tentang penggolongan 

hewan berdasarkan jenis makanannya.  

4. Materi IPA dalam penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya 

dapat dikelompokkan 3 yaitu kelompok herbivora, karnivora, omnivora. 

 

 

 


