
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak maupun karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat strategis dalam mencerdaskan  

kehidupan bangsa, sehingga mutu pendidikan dapat diukur dari aspek mutu 

masukan (input quality), mutu proses (process quality), mutu keluaran (output 

quality), dan dampak mutu lulusan (output quality).  

Pada level pendidikan dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah 

Dasar belum memuaskan. Anggapan sebagian besar peserta didik yang 

menyatakan bahwa pelajaran IPA sulit terbukti dari hasil perolehan Ujian Akhir 

Sekolah (UAS) yang dilaporkan Depdiknas maih sangat jauh dari starndar yang 

diharapkan (Ahmad Susanto,2015: 165). 

Sehubungan dengan rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam  Sutjipto (2006) mempublikasikan hasil penelitiannya pada 
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Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Ke 12 Nomor 060 Tahun 2006 yang 

menyimpulkan bahwa pemahaman siswa Sekolah Dasar terhadap mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih tergolong rendah (Saur 

Tampubolon,2014:133) . Jadi di dalam masyarakat luas memiliki pendapat bahwa 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu mata pelajaran 

yang sulit untuk di pelajari.Kesulitan mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam dapat 

ditinjau dari kelemahan dalam pembelajaran IPA yaitu pembelajaran yang lebih 

menekankan pada aspek menghafal sejumlah konsep dan kurang menekankan 

pada penguasaan / pemahaman konsep alam sekitar melalui pendekatan 

keterampilan proses. Sebaiknya dalam pembelajaran IPA kegiatan 

pembelajarannya lebih ditekankan pada pembelajaran aktif agar guru beperan 

sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa sehingga siswa akan lebih aktif dan 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran IPA dan dengan mudah memahami 

pembelajaran IPA yang diberikan. Menurut Marjono (1996), hal yang harus 

diutamakan adalah bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu dan daya berpikir 

kritis mereka terhadap suatu masalah (Ahmad Susanto, 2015:167). 

Sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pembelajaran IPA di SD peran dan 

fungsi guru tidak hanya mengajar atau memberikan informasi kepada peserta 

didik saja. Tetapi guru guru juga mempunyai tugas melatih , membimbing , serta 

mengarahkan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu guru diminta untuk 

dapat memenuhi beberapa kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dengan 

memenuhi dua unsur kecakapan atau kompetensi mengajar yang harus dimiliki 

guru yaitu menguasai bidang pengetahuan dan menguasai keterampilan pedagogis 

atau kepiawaian dalam mengajar. Pada pembelajaran guru dituntut untuk memilih 
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model pembelajaran yang tepat. Teori konstruktivisme melandasi pembelajaran 

kooperatif. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa 

berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok (Rusman, 2012:181). 

Diharapkan dengan model pembelajaran kooperatif dapat memecahkan 

permasalahan pada pembelajaran IPA selama ini.   

Dari hasil observasi pada tanggal 15 Maret 2016 yang peneliti lakukan pada 

prapenelitian di SDN Sisir 6 Batu , ditemukan bahwa pencapaian hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya pada kelas 5 

semester dua tahun pembelajaran 2015/2016 masih terdapat siswa yang belum 

mencapai KKM mata pelajaran IPA yaitu 70. Dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 

32 yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Terdapat 24 siswa 

yang hasil belajarnya belum mencapai  KKM. Setelah dilakukan penelitian 

ditemukan bahwa pembelajaran IPA di kelas menggunakan model pembelajaran 

konvensional dalam pembelajaran guru berperan sebagai satu-satunya sumber 

informasi dan siswa sebagai penerima informasi yang pasif , memberikan contoh 

soal disertai tanya jawab ,jarang dilakukannya diskusi dan tugas yang diberikan 

peserta didik secara individu. Dari hasil wawancara dengan guru kelas 5 

ditemukan bahwa karakteristik siswa kelas 5 cenderung individualis dan sulit 

untuk disatukan dalam kegiatan kelompok. Apabila di bentuk kelompok dalam 

pembelajaran hanya sebagian anggota kelompok yang berkontribusi dalam 

kelompok. Sedangkan anggota kelompok yang lain cenderung acuh terhadap 

kegiatan diskusi. Pada pembagian kelompok siswa cenderung memilih milih 

teman untuk dijadikan kelompok.  
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Dengan prinsip pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang bersifat terbatas 

berarti di fokuskan pada materi ajar / materi pembelajaran dari Kompetensi Dasar 

(KD) yang sedang berjalan di sekolah. Jadi menurut program semester genap 

KTSP , materi yang akan di berikan tindakan adalah materi mata pelajaran IPA 

tentang  cahaya dan sifat sifatnya. Artinya apakah dengan tindakan yang telah 

dilakukan yang berdasarkan KD tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Agar pembelajaran IPA tentang cahaya dan sifat-sifatnya lebih efektif dan mudah 

dipahami siswa . maka pembelajaran disesuaikan dengan  menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan prinsip 

pembelajaran. Maka diterapkanlah model pembelajaran kooperatif yang 

menggalakkan siswa untuk berpartisipasi aktif dan positif dalam kelompok. 

Model pembelajaran yang di gunakan dalam materi mata pelajaran IPA tentang  

cahaya dan sifat sifatnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Team Achievements Divisions). Ini karena model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Team Achievements Divisions)  memiliki kelebihan yaitu siswa 

berperan aktif selama porses pembelajaran dalam kelompok dengan saling 

ketergantugan yang positif. Pembelajaran menjadi tidak membosankan dan siswa 

dengan mudah memahami suatu materi  tentang  cahaya dan sifat sifatnya melalui 

diskusi dan pemecahan masalah secara bersama-sama dalam kelompok.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian 

tindakan kelas sebagai usaha perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

keterampilan berdiskusi dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Materi 

Cahaya dan Sifat-sifatnya melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pada Kelas 5 SDN SISIR 6 BATU” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah 

penelitian tindakan kelas sebagai berikut :  

1. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi 

cahaya dan sifat-sifatnya mlalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada kelas 5 SDN Sisir 6 Batu ?    

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD  siswa kelas V SDN Sisir 6 Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi 

cahaya dan sifat-sifatnyamelalui modelembelajaran kooperatif tipe STAD  

pada kelas 5 SDN sisir 6 Batu ? 

2. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas 5 SD 

Negeri Sisir 6 Batu 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu : 

1.  Manfaat teoritis 

 Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif pada dunia 

pendidikan khususnya peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 melalui model 

pembelajaran kooperatif STAD. 

 



6 
 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Guru 

 Dengan adanya hasil penelitian ini, maka guru memperoleh informasi 

bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

STAD. Selain itu, guru juga akan mulai berfikir lebih kreatif dalam penggunaan 

model pembelajaran kooperatif. 

b) Bagi Siswa 

 Dengan adanya hasil penelitian ini siswa akan dimudahkan dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran serta siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah. 

Selain itu siswa dapat turut serta lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

c) Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman untuk menerapkan proses pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa dengan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD. 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 Adapun ruang lingkup dan keterbatasan pada  penelitian yaitu : 

1. Objek penelitian berupa siswa kelas  V SD Negeri Sisir 6 Batu 

2. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa 

3. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu ketuntasan belajar klasikal mencapai 

75 % 

4. Model pembelajaran yang diterapkan pada penelitian ini terbatas hanya pada 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievements 

Divisions) 

5. Penelitian dilakukan pada mata pelajaran IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya. 
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1.6 Definisi Istilah atau Definisi Operasional 

 Definisi Istilah dan definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Model pembelajaran kooperatif 

 Tom V Savage mengemukakan bahwa cooperative learning (model 

pembelajaran kooperatif) adalah suatu pendekatan yang menekankan kerja sama 

dalam kelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan 

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan (Rusman, 2012:203 

2. Model Pembelajaran Kooperatif STAD (Student Team Achievements 

Divisions)  

 Model pembelajaran kooperatif STAD (Student Team Achievements 

Divisions) adalah model pembelajaran yang di kembangkan oleh Robert E. Slavin 

dan teman-temannya di universitas John Hopkins. Dalam model ini merupakan 

pembelajaran kooperatif, karena dalam proses pembelajarannya melakukan 

kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok heterogen yang diarahkan 

oleh guru. Sedangkan siswa sangat diharapkan untuk saling membantu dan 

berargumentasi dalam kelompok diskusi untuk saling bertukar informasi satu 

sama lain dengan memecahkan suatu permasalahan atau lembar kerja kelompok.  

3. Sintaks pelaksanaan STAD   

Kelas yang dibagi ke dalam beberapa kelompok , dimana setiap kelompoknya 

terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen dari jenis kelamin atau prestasi 

akademik.kelompok melakukan diskusi. Kemudian guru menyajikan materi 

pembelajaran dan membagikan lembar kerja kelompok. Setiap kelompok 
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menyelesaikan lembar kerja kelompok dengan berdiskusi satu sama lain dalam 

kelompok. Diakhir  pembelajaran guru melakukan kuis untuk mengevaluasi hasil 

pembelajaran secara individu. 

4. Hasil Belajar 

Perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah melalui proses pembelajaran 

dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


