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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Trianto, 2011: 153). Pembelajaran 

IPA sangat penting untuk diberikan di sekolah dasar, karena IPA sangat 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Untuk itu tujuan mata pelajaran 

IPA di SD secara umum adalah agar siswa dapat menghargai alam yang ada di 

sekitar lingkungan siswa dengan cara melestarikan dan memanfaatkannya. 

Berkaitan dengan keseluruhan kurikulum, terjadinya proses belajar pada siswa 

merupakan faktor utama yang paling penting dan harus diperhatikan dalam 

pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA hendaknya dapat disesuaikan dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa SD yang berada pada masa 

operasional konkrit. Anak sudah mempunyai kecakapan berpikir logis, namun 

hanya dengan benda-benda konkrit. Oleh karena itu proses pembelajaran IPA 

dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, agar siswa dapat 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Sekarang di Indonesia sudah mengalami perubahan paradigma belajar dari 

teacher centered menjadi student centered. Namun guru cenderung mengajarkan 

IPA secara teoretis dan konsepnya saja. Konsep-konsep yang abstrak membuat 

kebingungan dalam diri siswa, sehingga siswa menggap IPA adalah pelajaran 

hafalan. Guru terkadang tidak sadar menyampaikan materi secara verbalisme. Hal 

ini terjadi jika guru terlalu banyak menggunakan kata-kata, memberikan contoh-

contoh dan ilustrasi. Jika situasi ini terus terjadi maka dapat merusak konsentrasi 

siswa. Akibatnya siswa akan cepat bosan dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan sementara oleh peneliti, kegiatan 

pembelajaran IPA masih berpusat pada guru. Siswa tidak terlibat secara aktif 

dalam mengkonstruksi pengalaman belajarnya. Siswa antusias saat pembelajaran 
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IPA, namun kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran mengakibatkan daya 

serap siswa kurang. Guru belum menciptakan kondisi pembelajaran yang 

menyenangkan dengan penggunaaan media yang menarik. Berdasarkan 

pengamatan sementara terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPA 

di kelas, ada beberapa siswa tidak memperhatikan saat guru menerangkan 

pelajaran. Siswa cenderung bermain sendiri atau mengobrol dengan siswa lainnya. 

Karena penjelasan materi yang disampaikan oleh guru bersifat verbalisme, 

sehingga siswa mudah lupa dengan apa yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan 

hasil observasi diperoleh keterangan bahwa hasil belajar IPA pada ulangan akhir 

semeseter I masih rendah. Diketahui bahwa jumlah keseluruhan siswa kelas 3 

SDN Ledok 01 Salatiga yang berjumlah 22 siswa, 9 siswa memperoleh nilai ≤ 70 

(41%) dan 13 siswa memperoleh nilai ≥ 70 (59%). Rata-rata hasil tes hanya 

mencapai 69,5, sehingga pencapaian tersebut kurang dari KKM yang telah 

ditentukan yaitu 70. Dengan demikian, berdasarkan nilai yang diperoleh siswa, 

pembelajaran IPA di SDN Ledok 01 Salatiga dapat dikatakan belum berhasil.   

Salah satu untuk mengatasinya dengan cara mengubah gaya mengajar guru 

yang lebih menyenangkan. Dengan melibatkan siswa secara aktif membangun 

pengetahuan mereka sendiri dalam pembelajaran. Menurut teori kontruktivisme, 

semua pengetahuan adalah hasil konstruksi dari kegiatan atau tindakan seseorang, 

dan setiap pengetahuan mengandaikan suatu interaksi dengan pengalaman belajar. 

Salah satu bentuk pembelajaran yang mengacu pada teori kontruktivisme adalah 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sebagai salah satu alternatif 

untuk mencapai tujuan IPA dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam bekerja sama, berpikir kritis, sehingga meningkatkan prestasi akademiknya. 

Disamping itu dengan pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa memahami 

konsep-konsep IPA yang abstrak sambil menumbuhkan sifat solidaritas antar 

siswa untuk mencapai tujuan bersama. 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Slavin (2005: 12) menjelaskan 

bahwa gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat 

saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan 
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yang diajarkan oleh guru. Siswa bekerja sama dalam tim mempelajari suatu materi 

pelajaran. Kerjasama tim dimaknai sebagai usaha para siswa secara bersama-sama 

untuk memahami dan menguasai materi pelajaran dalam perbedaan tim yang 

bersifat heterogen. Kerjasama ini sekaligus dapat mengembangkan ketrampilan 

sosial siswa diantaranya sikap menghargai pendapat, tidak egois, kesediaan untuk 

berbagi dan saling memotivasi untuk keberhasilan tim. Keberhasilan belajar tim 

diukur berdasarkan prestasi tim, bukan prestasi individual. Semakin tinggi rata-

rata skor tim yang diperoleh, maka dianggap semakin berhasil tim itu menguasai 

materi. Oleh karena itu pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dalam penelitian ini, diharapkan siswa dapat terlibat secara aktif menginstruksi 

pengetahuannya selama bekerjasama sebagai tim. Sehingga memaksimalkan 

belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik serta pemahaman baik secara 

individu maupun kelompok. 

Berdasarkan analisis Kompetensi Dasar (KD) 6.1. Mendeskripsikan  

kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar, dan KD 6.2. Menjelaskan 

hubungan antara keadaan awan dan cuaca, maka pokok bahasan yang dipilih pada 

penelitian ini adalah kenampakan permukaan bumi dan cuaca. Pokok bahasan ini 

dapat diajarkan secara terpadu melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siswa 

mengkonstruksi pengalaman belajarnya, menyelesaikan materi pembelajaran 

melalui kerjasama tim dengan panduan lembar kerja siswa (LKS) secara 

berkelompok. Mengingat kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar, maka pemilihan media yang 

tepat dalam mendukung proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan 

karakteristik siswa. Penggunaan media diorama sangat tepat dalam mata pelajaran 

IPA khususnya pada materi bentuk permukaan bumi yang tidak mungkin 

menggunakan benda-benda asli di bawa ke dalam ruang kelas. Media ini sangat 

membantu untuk mewujudkan realitas yang tidak saja dapat dilihat, tetapi juga 

dapat diraba. Melalui bantuan model tiruan ini siswa akan termotivasi oleh hal-hal 

atau penemuan yang baru sehingga timbul ketertarikan dari dalam diri siswa 

untuk mempelajarinya serta menambah pemahaman siswa dalam pembelajaran 

IPA. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti merencanakan pembelajaran terhadap 

siswa kelas 3 SDN Ledok 01 Salatiga pada mata pelajaran IPA materi bentuk 

permukaan bumi dengan menggunakan model pembelajaran STAD yang 

dituangkan dalam penelitian tindakan kelas yang berjudul: “Penerapan model 

pembelajaran STAD dengan media diorama untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas 3 SDN Ledok 01 Salatiga tahun pelajaran 2012/2013” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah serta dari pengamatan awal, peneliti 

menentukan fenomena-fenomena yang dipilih sebagai objek perhatian untuk 

dikaji secara ilmiah sebagai berikut: 

a. Rendahnya hasil belajar IPA 

b. Kurangnya pemahaman guru terhadap model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik IPA 

c. Proses pembelajaran satu arah dan lebih menggunakan pendekatan teacher 

centered dari pada student centered 

d. Sikap siswa yang masih egosentris 

e. Guru belum menggunakan strategi atau model pembelajaran yang merangsang 

siswa aktif dalam pembelajaran 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang diuraikan dalam identifikasi masalah terlalu luas sehingga 

tidak mungkin untuk diteliti dalam penelitian ini secara keseluruhan. Oleh karena 

itu, penelitian ini akan difokuskan pada: 

a. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran IPA 

kelas 3 SDN Ledok 01 Salatiga. 

b. Penggunaan media diorama untuk penjelasan guru yang bersifat verbalisme. 

c. Peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 3 SDN Ledok 01 Salatiga dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media diorama. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti merumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media diorama untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang kenampakan 

permukaan bumi dan cuaca di kelas 3 SD Negeri Ledok 01 Salatiga semester 

II tahun ajaran 2012/2013? 

b. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media diorama 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang kenampakan permukaan bumi 

dan cuaca di kelas 3 SD Negeri Ledok 01 Salatiga semester II tahun ajaran 

2012/2013? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media diorama pada siswa kelas 3 SDN Ledok 01 Salatiga semester II tahun 

pelajaran 2012/2013. 

b. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model kooperatif tipe 

STAD dengan media diorama pada siswa kelas 3 SDN Ledok 01 Salatiga 

semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menciptakan 

inovasi dalam pembelajaran IPA. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan guru SD/MI memiliki pengetahuan 

tentang model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPA sebagai salah 

satu bentuk inovasi pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA dengan media yang sesuai untuk keperluan optimalisasi keberhasilan 

kegiatan belajar dan mengajar. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat membantu siswa memahami konsep-konsep IPA dengan menumbuhkan 

semangat kerjasama antar siswa serta menumbuhkan motivasi belajar terutama 

pada pembelajaran IPA 

b. Diharapkan dapat memperluas pengetahuan guru mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk menciptakan kondisi belajar yang 

menyenangkan dan menarik perhatian siswa. 

c. Sebagai masukan bagi sekolah untuk mengembangkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada 

pelajaran yang berbeda. 

d. Sebagai bahan acuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya dalam upaya 

meningkatkan pengembangan alternatif model pembelajaran kooperatif di 

sekolah dasar. 

 


