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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, menyatakan 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, pengenalan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional diatas, maka suasana belajar dan proses 

pembelajaran menjadi prioritas untuk dikembangkan agar peserta didik dapat 

mencapai potensi dirinya. Pencapaian potensi tersebut, dapat diperoleh melalui 

jalur pendidikan yang dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jenjang 

berdasarkan tingkat usia dan kemampuan peserta didik, yaitu Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

Perguruan Tinggi (PT). 

Salah satu bentuk pencapaian potensi yang dapat dikembangkan oleh siswa 

adalah melalui jenjang pendidikan yang terstruktur, dari pendidikan yang paling 

rendah yaitu Sekolah Dasar hingga pendidikan yang paling atas yaitu Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Sekolah 
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Dasar merupakan suatu proses pengembangan kemampuan dasar peserta didik 

secara optimal dalam aspek intelektual, sosial dan personal (Taufiq, 2011:1.2). 

Aspek intelektual pada siswa Sekolah Dasar mencangkup ilmu pengetahuan yang 

membutuhkan sebuah pembelajaran yang konkret. Pembelajaran yang konkret di 

Sekolah Dasar bertujuan untuk mencetak peserta didik agar dapat melanjutkan ke 

jenjang pendidikan selanjutnya.  

Pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar memiliki muatan mata pelajaran 

yang bersifat eksak dan non eksak. Muatan pelajaran yang bersifat eksak yaitu 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), sedangkan muatan mata pelajaran 

yang bersifat non eksak yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Daerah, Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), 

serta Bahasa Indonesia. Muatan mata pelajaran eksak membutuhkan proses 

pembelajaran yang kompleks dimana siswa dilatih untuk menggali informasi dan 

memahami konsep-konsep yang ada seperti matematika dan IPA. 

IPA merupakan mata pelajaran bersifat eksak dan membutuhkan proses 

pembelajaran yang kompleks. Menurut Kardi dan Nur dalam Trianto (2011:136) 

mengatakan bahwa IPA merupakan cabang ilmu pelajaran yang mempelajari 

gejala-gejala alam yang terjadi di alam semesta, benda-benda yang ada di bumi 

dan di luar angkasa, baik yang diamati indera maupun yang tidak dapat diamati 

indera. Pembelajaran IPA yang diajarkan di Sekolah Dasar hanya sebatas 

fenomena alam yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

dibutuhkan keaktifan dan keterlibatan siswa secara langsung dalam 

pembelajarannya. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SDN 

Kotalama 1 Malang pada tanggal 25 November 2015 terhadap pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar pada tema 7 cita-citaku, Subtema 1 aku dan cita-citaku, 

pembelajaran 4, diperoleh fakta bahwa guru kelas IV A dan B menggunakan 

model pembelajaran konvensional, dan sebagaian besar siswa masih cenderung 

pasif, padahal menurut peneliti diharapkan siswa aktif saat pembelajaran. Hasil 

belajar siswa kelas IV A dan B sebagian besar masih belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah sebesar 66. 

Diperoleh dari 26 siswa terdapat 18 siswa (69%) nilai yang belum memenuhi 

KKM, hal tersebut diakibatkan karena minat belajar siswa yang kurang, dan guru 

sering menggunakan metode yang konvensional saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Sedangkan dari 26 siswa terdapat 8 siswa (31%) nilai yang sudah 

memenuhi KKM.  

Ketika observasi peneliti menemukan bahwa selama proses belajar 

mengajar banyak menggunakan metode ceramah yang mengakibatkan siswa 

menjadi jenuh dan merasa bosan. Walaupun guru sudah dapat mengelola dan 

mengendalikan kelas, namun interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa 

belum sepenuhnya baik dan suasana di kelas kurang hidup atau sunyi. Saat guru 

menerangkan materi, siswa nampak diam memperhatikan materi yang 

disampaikan, namun ketika guru memberikan umpan balik berupa pertanyaan, 

hanya siswa yang biasa aktif saja yang merespon pertanyaaan dari guru tersebut, 

sedangkan siswa yang biasa pasif di kelas hanya diam dan tidak memberikan 

respon. Setelah mengetahui fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

di kelas IV A dan B di SDN Kotalama 1 Malang cenderung pasif dan kurang 
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bermakna. Oleh karena itu dibutuhkan model pembelajaran yang baik untuk dapat 

diterapkan di kelas tersebut, salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif.  

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang dirancang 

untuk membelajarkan kecakapan akademik (academic skill), sekaligus 

keterampilan sosial (social skill) termasuk interpersonal skill (Riyanto, 2010:267). 

Pembelajaran kooperatif yang ingin diterapkan oleh peneliti adalah pembelajaran 

kooperatif tipe Bermain Jawaban, yaitu suatu model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam 

mengaktifkan siswa agar hasil belajar siswa dapat lebih baik dari sebelumnya. 

Model pembelajaran kooperatif Bermain Jawaban dapat melibatkan semua peserta 

didik dari awal hingga akhir, mereka ditantang untuk mencari jawaban yang benar 

dan sekaligus bergantung pada faktor keberuntungan. Permainan ini dapat 

digunakan untuk pre-test maupun post-test, dan juga guru mengajar dengan 

menggunakan jawaban-jawaban yang ditemukan oleh siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Bermain Jawaban 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN Kotalama 1 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Bermain Jawaban 

terhadap hasil belajar IPA pada aspek kognitif siswa kelas IV di SDN 

Kotalama 1 Malang? 

1.2.2 Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Bermain Jawaban 

terhadap hasil belajar IPA pada aspek afektif siswa kelas IV di SDN 

Kotalama 1 Malang? 

1.2.3 Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Bermain Jawaban 

terhadap hasil belajar IPA pada aspek psikomotor siswa kelas IV di SDN 

Kotalama 1 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah: 

1.3.1 Untuk menggambarkan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Bermain Jawaban terhadap hasil belajar aspek kognitif pada pembelajaran 

IPA siswa kelas IV di SDN Kotalama 1 Malang. 

1.3.2 Untuk menggambarkan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Bermain Jawaban terhadap hasil belajar aspek afektif pada pembelajaran 

IPA siswa kelas IV di SDN Kotalama 1 Malang. 

1.3.3 Untuk menggambarkan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Bermain Jawaban terhadap hasil belajar aspek psikomotor pada 

pembelajaran IPA siswa kelas IV di SDN Kotalama 1 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  dilakukan  dapat  bermanfaat  bagi  peneliti,  para  peserta 

didik, guru,  dan  komponen  pendidikan  di  sekolah.  Manfaat  penelitian tersebut 

adalah  sebagai  berikut: 

1.4.1   Manfaat Teoritis 

1.4.1.2 Bagi  peneliti,  hasil  penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan  ilmu 

pengetahuan. 

1.4.1.2 Bagi peneliti  selanjutnya,  dapat  dijadikan  referensi  dalam 

mengembangkan   pengetahuan   tentang    penerapan pembelajaran 

bermain  jawaban sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.4.2     Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu  

alternatifmetode  pembelajaran  IPA  yang  dapat  di  terapkan  untuk 

meningkatkan  hasil  belajar  IPA  siswa. 

1.4.2.2 Bagi   siswa, hasil    penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan 

motivasi belajar  IPA  serta  mengatasi kesulitan dan kejenuhan dalam 

belajar IPA agar diperoleh peningkatan hasil belajar. 

1.4.2.3 Bagi   pembaca,   hasil   penelitian   ini sebagai informasi mengenai 

pengaruh penerapan model bermain jawaban terhadap hasil belajar siswa  

dan    menjadi    bahan    masukan    bagi    yang  berminat untuk 

menindaklanjuti penelitian ini. 
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1.5 Definisi Istilah 

1.5.1 Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

1.5.2 Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (2014) 

1.5.3 Kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru (2014) 

1.5.4 Bermain jawaban adalah permainan yang dapat melibatkan semua siswa 

dari menit-menit awal sampai akhir. Dalam permainan ini, siswa ditantang 

untuk mencari jawaban yang benar dan guru mengajar menggunakan 

jawaban-jawaban yang ditemukan oleh siswanya (2004) 

1.5.5 Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencangkup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotoris (1999) 

 

1.6 Batasan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  sudah  di  jelaskan  di  atas,  maka 

masalah yang diteliti dibatasi pada : 

1.6.1 Responden yang diteliti adalah siswa kelas IV A dan IV B SDN Kotalama 1 

Malang yang masing-masing kelas berjumlah 26 siswa. 

1.6.2 Materi yang diajarkan peneliti adalah tematik tema 9 Makananku Sehat dan 

Bergizi subtema 1 Makananku Sehat dan Bergizi pada pembelajaran 1 yang 

terdiri dari mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia. 
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1.6.3 Lokasi penelitian dilakukan di SDN Kotalama 1 Malang Jl. Laksamana 

Martadinata 5/36 Malang. 

1.6.4 Hasil belajar yang diteliti meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

siswa kelas IV di SDN Kotalama 1 Malang. 

 

  


