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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu yang termasuk mata

pelajaran yang wajib diajarkan di Sekolah Dasar. Terdapat berbagai aspek dalam

ruang lingkup kajian Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah dasar, salah satunya

adalah aspek makhluk hidup dan proses kehidupannya yang meliputi manusia,

hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan. Mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam diberikan atau diajarkan kepada anak-anak sejak dini mulai

dari bangku sekolah dasar, hal ini bertujuan supaya siswa memahami konsep-

konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat mempelajari alam

sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep IPA untuk

menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan

sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta menyadari kebesaran dan keagungan

Tuhan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006 tentang Standar

isi disebutkan menyatakan bahwa pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang

lebih mendalam tentang alam sekitar. Untuk itu IPA perlu diajarkan kepada semua

peserta didik muali dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan

kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya

sebagai aspek penting dalam kecakapan hidup.

Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006 tentang Standart isi

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa Standart Kompetensi (SK)
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dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standart minimum yang

secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam

pengembangan kurikulum disetiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD

didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk memiliki kemampuan

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk membangun

kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.

Mengingat pentingnya pelajaran IPA maka seorang guru (pengajar) harus

dapat menerapkan pembaharuan pendidikan agar dapat mengembangkan proses

pembelajaran yang kondusif, sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang optimal.

Pengamatan/ observasi yang telah dilakukan peneliti di SD Negeri Katong

02, ditemukan beberapa fenomena yang nampak dalam kegiatan pembelajaran

IPA yaitu guru masih menggunakan metode yang kurang sesuai, bahkan tidak

sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan tidak mempergunakan media yang

sesuai pula. Guru masih menggunakan metode konvensional ceramah dalam

mengajar IPA, sehingga menyebabkan siswa menjadi jenuh dan malas mengikuti

pelajaran, kurang konsentrasi, mengantuk, dan suasana pembelajaran yang kurang

menyenangkan. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru (Teacher center),

bukan berpusat pada siswa (Student Center). Keaktifan siswa belum nampak dan

siswa cenderung malu bertanya. Dalam proses belajar mengajar, seharusnya siswa

lebih aktif, agar pembelajaran tersebut menjadi bermakna bagi siswa. Interaksi

antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa lain kurang terjalin dengan baik,

hal ini tidak lain disebabkan oleh pembelajaran yang berpusat pada guru, bahkan

diskusi kelompok atau diskusi kelas pun jarang dilakukan karena kebanyakan

siswa sulit untuk bekerja sama dalam kelompok. Kelompok anak-anak yang padai

tidak mau atau sulit menyatu dengan kelompok yang prestasi rendah.

Berdasarkan hasil observasi di kelas 4 SDN Katong 02, nilai hasil belajar

IPA di kelas 4 masih rendah. Berikut ini adalah nilai hasil ujian akhir semester I

(Pra Siklus) mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SDN Katong 02:
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Tabel 1.1 Hasil Belajar IPA Pra siklus.

No. Interval Frekuensi Persentase
(%)

Rata-rata
Nilai

1 15-24 1 2,9

52,8

2 25-34 5 14,7
3 35-44 4 11,8
4 45-54 8 23,5
5 55-64 5 14,7
6 65-74 11 32,4

Jumlah 34 100

Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa siswa yang telah tuntas dari KKM IPA

≥65 yaitu ada 11 siswa, sedangkan yang belum tuntas ada 23 siswa. Rendahnya

hasil belajar tersebut dikarenakan pembelajaran masih berpusat pada guru, di

mana guru masih monoton dalam menyampaikan materi pelajaran. Siswa

cenderung pasif dalam pembelajaran.

Keberhasilan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dapat dicapai apabila

kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berlangsung secara aktif, kreatif, efektif,

dan menyenangkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, peran guru

sangatlah menentukan. Dalam rangka untuk mencapai hasil belajar IPA yang

optimal, guru (pengajar) dalam setiap pembelajaran harus dapat menciptakan

suasana belajar yang menyenangkan yang dapat memotivasi siswa. Salah satunya

adalah dengan menggunakan model dan metode efektif dan bermakna bagi siswa

yang akhirnya diharapkan hasil belajar  siswa menjadi lebih meningkat. Salah satu

model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan berinteraksi dengan

guru dan siswa lainnya ialah melalui model pembelajaran Kooperatif (model

pembelajaran kelompok). Dengan belajar dalam kelompok, siswa akan aktif

bertanya dan berani untuk mengemukakan pendapat. Pembelajaraan kooperatif

tidak sama sekedar belajar dalam kelompok. Agus Supriyono (2012: 58)

mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan

pembelajaran efektif yang bercirikan (1) memudahkan siswa belajar sesuatu yang

bermanfaat fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan
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sesama; (2) pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang

berkompeten menilai.

Penelitian ini, model pembelajaran Kooperatif yang digunakan adalah

model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievment Divisions)

atau pembagian pencapaian tim siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe

Student Teams- Achievment Divisons (STAD) menurut Isjoni (Selvia Yeni, 2012)

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya

aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling

membantu dalam menguasai materi pembelajaran. Lebih lanjut Slavin (2005)

mengatakan bahwa gagasan utama STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya

dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai

kemampuan yang diajarkan guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4 SDN katong 02,

dikemukakan bahwa sebenarnya pembelajaran dengan model STAD dengan

pembentukan kelompok sudah penah beberapa kali dilakukan, namun hanya

sebatas pada diskusi kelompok dan presentasi, karena guru kurang begitu paham

mengenai aturan dan prosedur dalam STAD. Hal ini kurang dapat memotivasi

siswa. Banyak siswa yang tidak tertib mengikuti pembelajaran, ramai sendiri.

Padahal sebenarnya di dalam STAD bukan hanya terdapat diskusi kelompok atau

presentasi saja, melainkan ada kuis dan penghargaan untuk kelompok, sehingga

akan menciptakan motivasi yang besar dalam diri siswa untuk berkompetisi

dengan kelompok lainnya.

Mengenai hal kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran, guru cenderung

kurang tegas dalam memberikan sanksi (punishment) kepada siswa yang tidak

tertib, ramai sendiri, dan tidak memperhatikan sehingga menjadikan suasana dalm

kelas menjadi sangat gaduh. Guru juga jarang memberikan pujian atau reward

khusus terhadap siswa yang tertib dan berprestasi.

Melihat kondisi tersebut, mendorong peneliti untuk memperbaiki hasil

belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe Student

teams-Achievment Divisions (STAD) dan pemberian Reward and Punishment

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas 4 SDN Katong 02
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Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan pada semester II tahun pelajaran

2012/2013. Pemberian reward and punishment kepada siswa bertujuan untuk

memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Dari uraian latar belakang maka peneliti memilih judul “PENGGUNAAN

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DAN PEMBERIAN

REWARD AND PUNISHMENT UNTUK MENINGKATKAN HASIL

BELAJAR IPA SISWA KELAS 4 SD N KATONG 02 TAHUN PELAJARAN

2012/2013”.

1.2. Identifikasi Masalah

Melalui hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas, diperoleh

beberapa hal untuk mengungkapkan identifikasi kelemahan dari proses

pembelajaran di kelas 4 SD N Katong 02 Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Hasil diskusi tersebut di antaranya adalah :

a) Dari sisi siswa

1. Siswa sulit untuk bekerja sama, kelompok anak-anak yang pandai sulit

menyatu dengan anak-anak berprestasi rendah.

2. Siswa tidak memperhatikan dan bermain sendiri saat pembelajaran

berlangsung.

3. Siswa malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

4. Siswa kurang berkonsentrasi dan mengantuk pada saat pembelajaran.

5. Interaksi siswa dengan guru atau siswa dengan siswa lainnya kurang

terjalin dengan baik.

6. Siswa cenderung malu bertanya.

b) Dari sisi guru

1. Guru lebih aktif dalam metode ceramah yang dominan selama

pembelajaran.

2. Guru kurang tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada anak

yang tidak tertib dan tidak memberikan penguatan kepada siswa yang rajin

dan berprestasi.

3. Guru belum menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa
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4. Guru kurang memotivasi interaksi antara guru dan siswa maupun siswa

dengan siswa lainnya.

5. Kurangnya pengawasan guru pada saat siswa mengerjakan soal

6. Guru kurang optimal dalam menggunakan model dan metode

pembelajaran karena pemahaman guru yang terbatas.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini

dibatasi pada:

1. Hasil belajar IPA siswa rendah.

2. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian

Reward and Punishment untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas

4 SD Negeri Katong 02 Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Semester

II Tahun Pelajaran 2012/2013.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, dapat dirumuskan suatu masalah penelitian

tindakan kelas yaitu: “Apakah penggunaan model pembelajaran Kooperatif  tipe

Student Teams-Achievment Divisions (STAD) dan pemberian Reward and

punishment dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD N Katong 02 tahun

ajaran 2012/2013?”

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai melalui

penelitan ini yaitu Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran Kooperatif

tipe Student Teams-Achievment Divisions (STAD) dan pemberian Reward and

punishment dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD N Katong 02

semester II tahun ajaran 2012/2013.
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1.5.2. Manfaat penelitian

1.5.2.1. Manfaat Teoritis

Secara teorotis, penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dalam

memberi sumbangan untuk memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat

memberi gambaran mengenai penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe

Student Teams-Achievment Divisions (STAD) dan pemberian reward and

punishment dalam pembelajaran IPA.

1.5.2.2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam

menyerap materi pembelajaran IPA dan  menjadikannya lebih aktif, meningkatkan

kerja sama dan tanggung jawab dalam kelompok melalui penggunaan model

pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams-Achievment Divisions (STAD) dan

pemberian Reward and Punishment sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

siswa.

b. Guru

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas

pendidikan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya dalam

penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams-Achievment

Divisions (STAD) dan pemberian Reward dan Punishment dalam pembelajaran

IPA pada siswa Kelas 4 SD N Katong 02 tahun ajaran 2012/2012, serta dapat

dijadikan untuk menyusun program peningkatan efektifitas pembelajaran IPA

pada tahap berikutnya.

c. Sekolah

Sebagai masukan dalam menemukan  hambatan dan kelemahan

penyelenggaraan pembelajaran serta sebagai upaya memperbaiki dan mengatasi

masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi di kelas, sehingga dapat

menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa demi

kemajuan lembaga sekolah.


