
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan IPA menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. IPA merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan 

menggunakan langkah-langkah ilmiah yang berupa metode ilmiah dan didapatkan dari hasil 

eksperimen atau observasi yang bersifat umum sehingga terus di sempurnakan. Proses 

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung melalui penggunaan 

dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah (BSNP, 2006: 17).   

Berdasaarkan hasil pengamatan di kelas IV SD Negeri  Sarimulyo 03 selama ini 

pembelajaran IPA yang dilakukan masih dengan menggunakan metode konvesional. Dengan 

pembelajaran yang konvensional siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan ide-ide kreatif dan menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah, 

tetapi mereka sangat tergantung pada guru, tidak terlatih untuk mencari penyelesaian dalam 

bentuk lainnya. Sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang 

mereka pelajari dengan bagaimana mata pelajaran tersebut  dipergunakan sebagai salah 

satu kecakapan hidup. Dalam metode konvensional guru merupakan sumber utama informasi  

dan aktivitas dalam pembelajaran kurang siswa pelajaran kurang. Siswa cenderung pasif dan 

belum berani mengungkapkan gagasan-gagasan melalui bertanya maupun mengungkapkan 

pendapat. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan.  

        Pelaksanaan pembelajaran IPA  tentang materi pemeliharaan panca indra yang 

peneliti lakukan di SD Sarimulyo 03 tahun pelajaran 2012/2013 masih mengalami hambatan. 

Sebagian siswa belum dapat mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dalam BNSP (2006) 

ketuntasan belajar ideal untuk setiap indikator adalah 0 – 100% dengan batas kriteria ideal 

minimum 75%. Hasil uji kompetensi mata pelajaran IPA pada materi pemeliharaan panca 

indra menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Adapun hasil olahan  data nilai tes 

formatif  dapat dilihat pada tabel 1 berikut :  
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Tabel 1 

Data nilai Tes  IPA kelas IV semester I tahun 2012/2013 

No Interval Frekuensi Persentasi(%) Rata-rata Nilai 

1  20 - 35 3 16 

54 

2  36 - 50 5 26 

3  51 - 65 3 16 

4  66 - 80 5 26 

5  81 - 95 3 16 

Jumlah 19 100  

 

Ket : KKM = 70 

      Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil tes siswa pada pelajaran IPA 

kelas IV adalah 54. Dari data hasil tersebut 58 %  siswa yang belum tuntas dan tuntas sesuai 

KKM adalah 42 %. Dari data di atas berarti nilai rata-rata tersebut belum mencapai kriteria 

ketuntasan mimimal (KKM) yang telah ditentukan, sedang yang menjadi harapan adalah nilai 

rata – rata 75 dan ketuntasan belajarnya 75%. Hasil yang kurang memenuhi harapan ini 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya siswa kurang aktif dalam pembelajaran serta 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Untuk itu perlu diadakan perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan metode yang berbeda, misalnya metode diskusi dengan 

model pembelajaran Kooperatif. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran hasil belajar siswa 

akan lebih meningkat. 

     Berdasarkan hasil belajar siswa pada tabel 1 tersebut, tindakan yang dapat peneliti 

lakukan adalah dengan memperbaiki model pembelajaran IPA. Adapun model yang peneliti 

terapkan yaitu model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif siswa lebih 

mudah menemukan dan memahami konsep – konsep yang sulit apa bila mereka saling 

mendiskusikan konsep – konsep itu dengan temannya (Slavin: 1995). Dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang 

menunjang kegiatan siswa untuk mencari tahu tentang alam secara sistematis dan dapat 

menemukan penemuan – penemuan ilmiah baru serta meningkatkan keterampilan siswa 

dalam berkerja sama. Untuk itu, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif type 

STAD menggunakan media komik. 
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Melalui model pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA yang bermuara pada meningkatnya prestasi belajar siswa. 

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

 Selama proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA di kelas IV dengan materi 

pemeliharaan panca indra tahun pelajaran  2010/2011 menunjukkan masih banyak siswa 

yang pemahaman materi pelajaran masih rendah. Selain itu motivasi dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran juga kurang, siswa hanya menjadi obyek pembelajaran. 

Berdasarkan pada keterangan diatas, penulis mencoba mengidentifikasi penyebab 

munculnya permasalahan tentang rendahnya pemahaman serta penguasaan materi 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Guru masih dominan menggunakan metode ceramah. 

b. Guru tidak memberikan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. 

c. Siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran. 

d. Semangat dan motivasi belajar dalam pembelajaran sangat rendah 

e. Aktivitas siswa kurang dalam pembelajaran, sehingga siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran 

f. Sebagian besar siswa pemahaman materi rendah sehingga banyak belum tuntas 

g. Jika di beri pertanyaan, jawaban siswa sering menyimpang 

Dengan adanya permasalahan pembelajaran di atas guru menganggap perlu 

adanya perbaikan pembelajaran. Bila hasil belajar siswa rendah dan tidak ada upaya 

perbaikan maka akan mempengaruhi prestasi belajar siswa pada materi selanjutnya. Selain 

itu juga akan memperngaruhi prestasi belajar siswa secara umum. 

1.3. Cara Pemecahan Masalah 

Melihat kurangnya keaktifan dan hasil belajar siswa kelas IV SD N Sarimulyo  03 

dalam mata pelajaran IPA khususnya   dalam materi panca indra, maka peneliti 

melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan media komik.  

Alasan bagi peneliti memilih media komik adalah: 

1. Media komik adalah media yang familiar dengan dunia anak-anak. 

2. Dengan adanya media komik, diskusi dalam model pembelajaran kooperatif type STAD akan 

lebih menyenangkan.  
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3. Diskusi akan dilakukan adalah dengan cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 

materi pelajaran dengan media komik yang sering dilihat oleh anak. 

4. Proses pembelajaran yang menyenangkan diharapkan akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

1.4. Rumusan Masalah  

    Mengacu  uraian latar belakang tersebut di atas maka ada permasalahan yang  

penulis bahas  pada skripsi ini. Adapun permasalahan yang penulis sampaikan adalah : 

”Apakah melalui model pembelajaran kooperatif  tipe STAD menggunakan media komik 

dapat meningkatkan hasil  belajar pada Kompetensi Dasar Mendiskripsikan hubungan antara 

struktur panca indera dan Menerapkan cara memelihara kesehatan Panca Indera bagi siswa 

kelas IV SD N Sarimulyo 03 semester I tahun 2012/2013?” 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe 

STAD menggunakan media komik dapat meningkatkan hasil  belajar pada Kompetensi 

Dasar Mendiskripsikan hubungan antara struktur panca indera dan Menerapkan cara 

memelihara kesehatan Panca Indera bagi siswa kelas IV SD N Sarimulyo 03 semester 1 

tahun 2012/2013. 

1.6. Manfaat Penelitian  

Sedangkan Manfaat penelitian ini antara lain : 

1   Bagi Guru 

a. Memberi pengalaman bagi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran. 

b. Memberikan  alternatif  pemecahan  masalah  dalam  pembelajaran  di  kelas . 

c. Membantu  guru melakukan  perbaikan  pembelajaran  pada  mata  pelajaran  IPA  

khususnya pada Kompetensi Dasar Mendiskripsikan hubungan antara struktur panca 

indera dan Menerapkan cara memelihara kesehatan Panca Indera. 

2. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah 

a. Membawa dampak positif bagi peningkatan hasil belajar siswa yang akan bermuara 

pada prestasi sekolah. 
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b. Hasil penelitian ini sebagai alternatif model pembelajaran di sekolah. 

 

 

 


