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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan 

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas beberapa mata pelajaran dan salah satunya adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran IPA perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali paserta didik 

dengan kemampuan mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Di masa yang akan datang peserta 

didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Undang-Undang Sisdiknas menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi diri agar siswa memiliki 

kekuatan agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dalam  

masyarakat dan negara (UU Sisdiknas, 2005). 

 Soemanto (2003 : 1) menyatakan “Pendidikan secara umum 

dimaksudkan untuk mempersiapkan para peserta didik untuk dapat memperoleh 

sukses dalam karir dan kehidupan pribadi, serta mampu berpartisipasi didalam 

pembangunan masyarakat”. Dalam lingkup pendidikan, tujuan setiap proses 

pembelajaran diharapkan diperolehnya hasil yang optimal. Hal ini akan dicapai 

apabila siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun emosional. Suatu 

tujuan pembelajaran menyatakan suatu hasil yang diharapkan dari pembelajaran 

itu dan bukan sekedar suatu proses dari pembelajaran itu sendiri. 

 Pembelajaran adalah kegiatan yang fundamental dalam proses 

pendidikan yang mana terjadinya proses belajar yang tidak lepas dari proses 

mengajar. kegiatan belajar yang di lakukan pembelajaran adalah proses interaksi 

antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke 
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arah yang lebih baik”. Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses interaksi  peserta didik untuk menjadi lebih 

baik. 

 Pelajaran IPA di Sekolah Dasar sudah diberikan sejak siswa duduk di 

bangku kelas I Pelajaran IPA berhubungan dengan mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan-kumpulan 

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

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Selain itu, pendidikan IPA juga 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya 

dikehidupan sehari-hari. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu 

ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah dasar. Pembelajaran IPA di SD 

menekankan pembelajaran pada pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Maka 

dibutuhkan suatu pembelajaran IPA di SD yang memperhatikan karakteristik 

perkembangan peserta didik, bahwa anak usia 7-12 tahun berada pada fase 

operasional kongkret. Anak pada fase ini berfikir atas dasar pengalaman 

konkret/nyata. 

 Sampai saat ini siswa kelas 5 SD Negeri Mangunsari 02 masih banyak 

mengalami kesulitan-kesulitan yang dialami siswa di dalam mempelajari mata 

pelajaran IPA, salah satu kesulitan itu adalah pada materi tentang gaya. Hal ini 

terjadi, karena dalam  proses belajar mengajar guru kurang melakukan pendekatan 

yang cocok dengan karakteristik siswa. Proses pembelajaran hanya dilakukan  

sebagai kegiatan rutinitas seperti menyampaikan pembelajaran, setelah itu untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan 

dilakukan evalausi atau siswa disuruh untuk mengerjakan soal-soal. Nilai yang 

diberikan pun sesuai dengan yang diperoleh siswa tanpa mencari tahu mengapa 

hasil belajar siswa tidak memuaskan. Akibatnya siswa kesulitan dalam menjawab 

soal-soal baik soal-soal ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan 

akhir semester yang berhubungan dengan materi tersebut.  

 Banyaknya  siswa kelas 5 SD Negeri mangunsari 02 yang  belum 

memahami materi tentang Gaya sehingga  hasil belajar  siswa  pada mata 
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pelajaran IPA masih kurang dari KKM, terlihat pada hasil ulangan harian pada 

pokok bahasan Gaya tahun pelajaran 2012/2013 rata-ratanya masih dibawah 

kriteria ketuntasan minimal ( KKM ) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. 

Banyaknya hasil belajar siswa  kelas 5 SD Negeri Mangunsari 02 yang  belum 

mencapai KKM ini di sebabkan karena guru kurang bisa memilih model 

pembelajaran yang cocok dengan karakteristik siswa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar pokok bahasan tentang Gaya.  

 Untuk mengetahui adanya perolehan hasil belajar  berada pada kategori 

cukup atau baik atau sangat baik, perlu dilakukan distribusi frekuensi perolehan 

hasil belajar siswa SDN kelas 5 Mangunsari 02 Salatiga. Untuk melihat distribusi 

frekuensi perlu dilakukan kategori dengan mengacu pada kategori dari SD 

Mangunsari 02 sendiri. Acuan kategori perolehan nilai pada SD ini adalah sebagai 

berikut: kurang, hampir cukup, cukup, baik dan sangat baik. Agar mengetahui 

perolehan hasil belajar siswa kelas V SDN Mangunsari 02 Salatiga, berada pada 

kategori apa, perlu dilakukan interval terlebih dahulu. Interval nilai siswa 

digunakan rumus yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi dengan 

banyaknya kategori yang ditetapkan dari sekolah (kurang, hampir cukup, cukup, 

baik dan sangat baik). 

         
                            

                  
 

         
     

 
 

            

 Interval yang di dapatkan adalah 20, maka nilai terendah atau kurang 

berada pada interval 0 – 20, hampir cukup berada pada interval 21 – 40, cukup 

berada pada interval 41 – 60, baik berada pada interval 61 – 80 dan sangat baik 

berada pada interval 81 – 100. Adapun perolehan hasil belajar siswa berdasarkan 

kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. 1 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN Mangunsari 02 

Salatiga 

No Interval Kategori Hasil Belajar 

    

Frekuensi  % 

1 0 – 20 Kurang - - 

2 21 – 40 Hampir cukup 1 5.88 

3 41 – 60 Cukup 9 52.94 

4 61 – 80 Baik 7 41.18 

5 81 – 100 Sangat baik - - 

Nilai Rata-rata Kelas 60.76 

 Mengacu pada hasil distribusi di atas, maka diketahui bahwa tidak ada 

perolehan hasil belajar yang berada pada kategori kurang, 1 siswa memperoleh 

nilai dalam kategori hampir cukup atau berada pada interval 21 – 40, dengan 

prosentase sebesar 5.88%, ada 9 siswa yang masuk dalam kategori cukup atau 

berada pada interval 41 – 60 dengan prosentase sebesar 52.94% dan ada 7 siswa 

yang masuk pada kategori baik atau berada pada interval 61 – 80 dengan 

prosentase sebesar 41.18%, dan tidak ada siswa yan memperoleh nilai pada 

kategori sangat baik.  

 Dengan hasil uraian ini, diketahui bahwa hasil belajar siswa berada pada 

kategori cukup. Meskipun demikian, dengan mengacu pada rata-rata kelas, maka 

dapat dikatakan bahwa perolehan hasil belajar siswa pada kelas ini belum tuntas 

kriteria KKM, yaitu ≥ 65. 

 Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya dikembangkan suatu tindakan 

yang dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa berupa 

pendekatan. dalam  memilih model pembelajaran cocok untuk memudahkan siswa 

dalam pencapaian tujuan pengajaran.  

 IPA adalah pelajaran tentang fakta-fakta alam. Pembelajaran dengan 

model cooperative learning akhirnya menjadi tepat menjadi salah satu model 

pembelajaran dalam mengajarkan mata pelajaran ini. Fakta yang alam, jika dapat 
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diinterpretasi dari berbagai sudut pandang, tentu individu akan diperkaya sebab 

individu akan mendapatkan berbagai pengetahuan dari masing-masing individu 

dalam kelompoknya. Model pembelajaran cooperative learning memungkinkan 

pengkayaan pada siswa dapat terjadi. Tetapi, model pembelajaran cooperative 

learning itu sendiri memiliki banyak tipe. Namun, dari sisi praktis yaitu agar 

penelitian menjadi terfokus, penulis memilih model cooperative learning tipe TAI 

(Team Assisted Individualy). Tetapi pada sisi yang lebih teoritis, sesungguhnya 

pilihan pada model pembelajaran kooperatif jenis ini lebih pada pertimbangan 

bahwa model pembelajaran koperatif tipe ini memberikan ruang bagi kelompok 

maupun individu dalam kelompok berkembang secara bersama. Sebagai individu, 

dirinya bertanggungjawab terhadap prestasi kelompoknya; namun juga 

sebaliknya, keberhasilan kelompok dalam meraih prestasi sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana kelompok memperlakukan, dan mendorong individu agar termotivasi 

berprestasi.  

 Dari sudut pandang keberhasilan meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA, penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian yang 

dilakukan Widodo (2010) telah membuktikan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI terbukti menjadi model pembelajaran yang dapat mendorong 

siswa berprestasi, sehingga hasil belajarnya menjadi lebih baik. Secara teoritis, ini 

sungguh dapat terjadi, jika diasumsikan bahwa langkah-langkah pembelajaran ini 

dapat diikuti dengan serius. 

 Maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah  “Peningkatan hasil 

belajar ilmu pengetahuan alam tentang gaya dengan menggunakan  model 

pembelajaran cooperative learning tipe team assisted individualy pada siswa 

kelas 5 SDN Mangunsari 02 tahun pelajaran 2012/ 2013. 

1.2  Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan latar belakang di atas dapat di identifikasi Permasalahan 

yang terdapat di kelas 5 SDN Mangunsari 02 yaitu  kurang sesuainya pendekatan 

untuk proses belajar  dalam pembelajaran IPA. Guru tidak menggunakan model 

yang cocok untuk siswa. Pembelajaran hanya dilakukan  sebagai kegiatan rutinitas 
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seperti menyampaikan pembelajaran. Setelah itu untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan dilakukan evalausi atau 

siswa disuruh untuk mengerjakan soal-soal. Nilai yang diberikan pun sesuai 

dengan yang diperoleh siswa tanpa mencari tahu mengapa hasil belajar siswa 

tidak memuaskan. Akibatnya siswa kesulitan dalam menjawab soal-soal baik soal-

soal ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester yang 

berhubungan dengan materi tersebut. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

dibatasi pada upaya peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pokok 

bahasan  tentang  Gaya dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

tipe TAI pada Siswa Kelas 5 SD Negeri  Mangunsari 02 Salatiga Semester II 

Tahun Ajaran 2012/2013 ’’. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

 Dari uraian sebelumnya dalam latar belakang masalah, maka penelitian 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam pada pokok bahasan tentang Gaya dapat meningkat 

melalui model pembelajaran Team Assisted Individualiy (TAI) pada siswa kelas 5 

SD Negeri Mangunsari 02 Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada pokok bahasan tentang Gaya dapat 

diupayakan dengan model pembelajaran Team Assisted Individualiy (TAI) pada 

siswa kelas 5 SD Negeri  Mangunsari 02 Salatiga Semester II Tahun Ajaran 

2012/2013. 
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1.6  Manfaat Penelitian  

a) Manfaat Teoretis  

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, dan secara luas pada mengenai peningkatan hasil belajar siswa.  

b) Manfaat Praktis  

1. Guru 

Memberikan masukkan dan memberikan pengalaman bagi guru tentang 

model pembelajaran yang dapat diterapkan pada mata pelajaran IPA, dan 

dapat diperluas pada mata pelajaran lain. 

2. Sekolah 

Memberikan masukkan bagi sekolah tentang model pembelajaran yang 

dapat diterapkan pada mata pelajaran IPA, dan dapat diperluas pada mata 

pelajaran lain. 

3. Siswa 

Mendorong siswa agar secara aktif dapat belajar bekerjasama dengan 

rekan siswa yang lain, sekaligus saling memperkaya karena berbagi 

pengetahuan. 

 


