
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Model 

pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh seorang guru dalam 

menyampaikan suatu materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa 

tercapai dan supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan siswa 

dapat dengan mudah mengerjakan soal dan senang hati tanpa terpaksa. 

Usaha-usaha guru dalam pemilihan metode pembelajaran, strategi, 

pendekatan serta teknik pembelajaran merupakan suatu hal yang utama untuk 

mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan.Untuk 

mencapai tujuan pendidikan maka selalu diadakan suatu pembaharuan 

pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui 

berbagai mata pelajaran. Ada sejumlah mata pelajaran yang wajib diberikan di 

SD diantaranya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKn. IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dilaksanakan dari kelas I 

sampai kelas VI. IPA merupakan mata pelajaran yang memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain, oleh sebab itu seorang guru 
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diharapkan mampu kreatif dan jeli dalam memilih dan menggunakan 

pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran IPA. Hal ini disebabkan 

proses interaksi dalam pembelajaran IPA diharapkan mengikuti perkembangan 

proses pembelajaran paradigma baru yang lebih mengedepankan pendekatan 

kontekstual ( contectual teaching and learning) artinya lingkungan diharapkan 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar, belajar bersama (cooperatif learning), 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning), 

pembelajaran active (active learning) dan memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi siswa.Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung. 

Model pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bekerja kelompok dalam memecahkan suatu masalah 

secara bersama-sama. Belajar kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana peserta didik belajar dan bekerja sama dalam kelompok kecil saling 

membantu untuk mempelajari suatu materi (Gerson, 2002:107). Sedangkan 

Stahl (Wardani, 2001:218) menyatakan cooperatif learning dapat 

meningkatkan sikap tolong menolong dalam perilaku sosial. Demikian pula 

Tim MKPBM (2001:218) mengungkapkan cooperatif learning mencakupi 

suatu kelompok kecil peserrta didik yang bekerja sebagai sebuah tim untuk 

menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan 

bersama. Model pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bekerja kelompok dalam memecahkan suatu masalah 

secara bersama-sama. Tim MKPBM (2001:217) mengemukakan bahwa model 

cooperatif learning tampaknya akan lebih dapat melatih para peserta didik 



untuk mendengarkan pendapat orang lain dan merangkum pendapat atau 

temuan-temuan dalam bentuk tulisan. Pembelajaran kooperatif ditunjukkan 

adanya kolaborasi antara beberapa pemikiran sehingga diperoleh pemahaman 

yang lebih baik. Dalam model pembelajaran kooperatif akan duduk bersama 

dalam kelompok untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. 

Sebagai contoh misalnya dalam model pembelajaran kooperatif Tipe Student 

Teams Achievement Division. 

Mata pelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari-hari (Permendiknas, 2006:147) 

Perkembangan dunia pendidikan sekarang ini sudah banyak 

perubahan, diantaranya tentang belajar dan pendidikan. Untuk itu seorang 

guru diharapkan mampu kreatif dan jeli dalam memilih dan menggunakan 

strategi dan metode dalam pembelajaran IPA agar interaksi dalam 

pembelajaran IPA dapat mengikuti perkembangan proses pembelajaran 

paradigm baru yang lebih mengedepankan pendekatan kontekstual. 

Pembelajaran IPA Kelas 2 SDN Pule I kecamatan Modo ditemukan 

permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam materi kenampakan 

matahari.Keaktifan dan kepercayaan diri siswa masih kurang. Hal ini 

disebabkan karena metode pembelajaran kurang menarik,hasil belajar siswa 



materi kenampakan matahari masih sangat rendah. Oleh sebab itu diperlukan 

adanya suatu metode pembelajaran untuk memecahkan masalah tersebut 

adalah metode Studant Teams Achievement Division.Hal ini terbukti dari 24 

siswa hanya 14 siswa yang mendapat nilai di atas 70, jadi ketuntasan belajar 

siswa kelas 2 SDN Pule I hanya 58,33%. Persentase ini menujukkan bahwa 

ketuntasan belajar siswa masih rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan 

pembelajaran. 

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, dalam penelitian tindakan 

kelas ini penulis berupaya menangani masalah tersebut dengan 

menerapkanmodel Student Teams Achievement Division, karena model 

pembelajaran ini belum pernah diterapkan di SDN Pule I Modo khususnya 

mata pelajaran IPA. Disamping itu model pembelajaran Student Teams 

Achievement Division dapat melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran, 

melatih siswa lebih percaya diri, teliti dan dapat bekerja sama dengan teman 

satu timnya. Sehingga interaksi antara guru dan siswa serta siswa dengan 

siswa menjadi lebih baik.Student Teams Achievement Division merupakan 

salah satu metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang 

sederhana dan baik untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan 

kooperatif dalam kelas.Student Teams Achievement Division didesain untuk 

memotivasi siswa-siswa supaya kembali bersemangat dan saling menolong 

untuk mengembangkan keterampilan yang diajarkan oleh guru. Pada model ini 

siswa dikelompokkan dalam tim. Tim yang dibentuk nantinya akan berdiskusi 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu model 

pembelajaran Student Teams Achievemen Division dapat membuat siswa 



untuk saling membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan.Diharapkan 

dengan penerapan model pembelajaran ini dapat diciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan dan siswa aktif dalam proses belajar serta dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran IPA. 

Dari penjelasan diatas, maka peneliti melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Aktifitas Dan Hasil Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan MetodePembelajaran Student Teams Achievement 

Division Dalam Pembelajaran IPA Kelas 2 SDN Pule I Modo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisiondalam pembelajaran IPA untuk standar kompetensi kenampakan 

matahari? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA untuk 

standar kompetensi kenampakan matahari melalui penerapan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division? 

3. Bagaimana peningkatan hasil pembelajaran siswa dalam pembelajaran IPA 

untuk standar kompetensi kenampakan matahari melalui model 

pembelajaran Student Teams Achievemet Division? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaranStudent Teams Achievement 

Divisiondalam pembelajaran IPA untuk standar kompetensi kenampakan 

matahari. 



2. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

untuk standar kompetensi kenampakan matahari melalui penerapan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division. 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil pembelajaran siswa dalam 

pembelajaran IPA untuk standar kompetensi kenampakan matahari melalui 

penerapan model pembelajaran Student Teams Achievement Division. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat: 

1. Bagi siswa 

a. Memberi motivasi belajar pada siswa dalam mempelajari mata 

pelajaran IPA. 

b. Menciptakan rasa senang pada siswa. 

c. Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Bagi guru 

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman guru. 

b. Meningkatkan ketepatan dalam memilih metode pembelajaran. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi sekolah 

a. Kinerja guru memiliki kompetensi dalam membuat PTK. 

b. Meningkatkan kualitas sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran. 

 

 

 



E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

1. Ruang Lingkup 

a. Penelitian diadakan di SDN Pule I Modo  

b. Subyek penelitian adalah siswa kelas 2 semester II SDN Pule I 

c. Variabel dalam penelitian ini yaitu pembelajaran Student Teams 

Achievement  Divisionsebagai variabel, aktifitas dan hasil belajar siswa 

sebagai variabel terkait 

 

2. Batasan Masalah 

a. Penelitian diadakan di SDN Pule I Modo 

b. Peneliti memfokuskan pada kegiatan pembelajaran IPA khususnya 

pada bidang kenampakan matahari 

c. Kesimpulan hasil penelitian hanya berlaku di SDN Pule I Modo 

 

F. Definisi Operasional 

1. Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai 

dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

2. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004: 22). 

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai suatu kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara alam. Perkembangan IPA tidak hanya 

ditandai dengan adanya fakta, tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan 

sikap ilmiah. 



4. Student Teams Achievement Division merupakan salah satu pembelajran 

kooperatif yang diterapkan untuk menghadapi kemampuan siswa yang 

heterogen. Dimana metode ini dipandang sebagai metode yang paling 

sederhana dan langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan: 

Apabila model pembelajaran Student Teams Achievement Division diterapkan 

maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran IPA pada 

siswa kelas 2 SDN Pule I Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. 



 


