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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1. Latar Belakang 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang guru, dalam menyampaikan suatu materi untuk diajarkan kepada siswa 

dalam suatu lembaga pendidikan. Agar dapat mempengaruhi bagaimana cara siswa 

belajar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan 

pendidikan  pada dasarnya mengajak para peserta didik untuk menuju pada 

perubahan tingkah laku baik secara intelektual, moral maupun sosial.  

Untuk mencapai tujuan tersebut peserta didik dapat berinteraksi dengan 

lingkungan belajar yang sudah diatur oleh guru melalui proses pembelajaran. Seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003  

pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional yaitu, mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional tersebut, maka dengan 

sendirinya guru dituntut untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan 

memperhatikan materi apa yang terkandung pada mata pelajaran yang akan 

diajarkan dan model apa yang akan digunakan dalam  mata pelajaran tersebut. 

Dengan begitu maka seorang guru mampu memberikan hal yang terbaik bagi 

siswanya. 

Maka dari itu untuk mencetak manusia menjadi sumber daya manusia yang 

handal dan terampil dibidangnya maka diperlukan berbagai disiplin ilmu salah 

satunya adalah IPA. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu mata pelajaran 

untuk sekolah dasar yang ada pada kurikulum. Dalam pembelajaran IPA siswa harus 

mengetahui konsep-konsep dan fakta-fakta yang terkandung dalam pembelajaran 
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IPA. Namun dalam prakteknya dalam pembelajaran IPA siswa cenderung tidak 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Dalam pembelajaran IPA dibutuhkan keaktifan dari setiap individu untuk 

menanamkan konsep-konsep yang berada dalam pembelajaran IPA tersebut. Kurang 

aktifnya siswa dalam pembelajaran akan menyebabkan menurunya hasil belajar yang 

akan siswa peroleh. Dalam kegiatan pembelajaran siswa harus berperan secara aktif  

karena didalam pembelajaran IPA siswa juga dituntut untuk berpikir secara kritis. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, adapun masalah yang dijumpai dalam 

pembelajaran IPA di SDN 3 Batursari, yaitu kurangnya keaktifan dan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga menyebabkan nilai yang diperoleh di 

bawah KKM. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut seperti: 

penggunaan model ceramah yang sering diterapkan dalam proses pembelajaran, 

siswa bersifat pasif, kurang termotivasinya siswa untuk belajar, suasana 

pembelajaran yang monoton. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat akan 

membuat para siswa akan merasa lebih termotivasi dan lebih aktif sehingga mampu 

menghasilkan hasil belajar siswa yang memuaskan. Salah satunya dengan model 

pembelajaran kooperatif  tipe STAD yang dipadukan dengan menggunakan media 

gambar. Dimana model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dikembangkan 

oleh Slavin menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk 

saling memotivasi dan saling membantu dalam mengusai materi pelajaran guna 

mencapai hasil belajar yang maksimal (Isjoni, 2009:51). 

Selain itu media gambar dapat membuat siswa merasa tertarik dan lebih 

antusias dalam pembelajaran, karena dengan media gambar dapat merangsang minat 

siswa dan media gambar juga bersifat konkret artinya media gambar dapat 

memperjelas atau mempermudah pemahaman siswa, mengenai materi pelajaran 

yang masih bersifat abstrak menjadi lebih realistis dan berwujud, sehingga siswa 

tidak hanya membayangkan saja. Pada dasarnya proses perkembangan belajar anak 

sekolah dasar memiliki kecenderungan dari hal-hal yang konkrit dan memandang 



3 

 

sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhaan dan terpadu. Selain itu Trianto 

(2012:73) berpendapat bahwa siswa dapat menemukan pengalaman-pengalaman 

yang nyata dan terlibat secara langsung bila menggunakan alat dan media. Jika 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dipadukan dengan mengunakan 

media gambar akan membuat pemahaman siswa dalam menguasai suatu materi 

pelajaran akan lebih baik dan akan menghasilkan nilai yang maksimal. Hal ini 

menunjukan bahwa penggunan model pembelajaran dengan dibantu media 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 

akan lebih membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang disampaikan 

guru dan hasil belajar siswa dapat diperoleh secara optimal. 

Lebih lanjut, hasil penelitian Praminah (2012) menyimpulkan bahwa 

penerapan model STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA dengan materi pemeliharan panca indra. Hal tersebut dapat dilihat 

dari keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung ketika guru 

memberikan pertanyaan dan pada saat mereka melakukan kegiatan berkelompok. 

Selain itu dapat dilihat dari keberanian dalam mengungkapkan pendapat dan 

berinteraksi dengan temannya melalui kerjasama yang baik. Dalam penelitian 

tersebut diperoleh rata-rata aktivitas siswa dari siklus I mencapai 76% meningkat 

pada silus II menjadi 89%. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I 

adalah 73 dan meningkat lagi pada siklus ke II menjadi 81. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti ingin 

mengadakan penelitian yang berjudul “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD Berbantuan Media Gambar untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri 3 Batursari   Kecamatan Sapuran Kabupaten 

Wonosobo Semester II  Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah, dapat diidentifikasi rendahnya nilai hasil belajar 

IPA siswa Kelas 5 SD Negeri 3 Batursari, dikarenakan. 

1. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih monoton dan cenderung 

konvensional. 

2. Belum diterapkan media pembelajaran yang cocok oleh guru dalam proses 

belajar mengajar khususnya dalam mata pelajaran IPA. 

3. Guru masih mendominasi pembelajaran, dimana siswa hanya menjadi objek 

yang duduk, mencatat, dan mendengarkan. 

Dampak jika permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, tidak segera diatasi. 

1. Siswa cenderung tidak berminat dengan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru dan pemahaman yang diterima oleh siswa tidak dapat diterima dengan 

sepenuhnya atau secara maksimal, hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

perolehan hasil belajar yang akan diperoleh oleh siswa. 

2. Siswa tidak akan tertarik dan akan mengalami kebosanan atau kejenuhan 

terhadap pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, selain itu tidak akan 

terciptanya suasana kelas yang kondusif, sehingga siswa kurang menguasai 

materi pelajaran khususnya dalam mata pelajaran IPA dan merasa kesulitan 

mengikuti proses pembelajaran. 

3. Tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran yang mengarah pada perkembangan kognitif, afektif dan 

psikomotorik dari siswa secara penuh dan tidak timbulnya keberanian yang 

dimiliki oleh siswa. 

 Berdasarkan Observasi yang dilakukan di SD Negeri 3 Batursari tindakan yang 

perlu dilakukan oleh guru, dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA agar siswa 

lebih memahami materi yang disampaikan, yaitu sebagai berikut. 

1. Sebaiknya guru menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan karakteristik siswa, salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, dalam model pembelajaran ini menekankan 
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adanya kerjasama dalam kelompok, yang masing-masing anggota kelompok 

memilki kemampuan yang berbeda-beda, dimana teman yang lain dalam satu 

kelompoknya dapat membantu siswa yang merasa kesulitan untuk memahami 

suatu materi pelajaran,  hal tersebut akan sangat membantu siswa untuk 

memahami suatu materi pelajaran tanpa bertanya dengan guru. 

2. Guru harus menggunakan media pembelajaran yang tepat, salah satunya dengan 

menggunakan media gambar, dalam mata pelajaran IPA siswa tidak hanya 

dituntut untuk menghafal materi saja, tetapi siswa harus mengerti dan memahami 

suatu objek ataupun benda yang nyata. Dengan menggunakan media gambar 

selain dapat menarik perhatian siswa, media gambar juga dapat memberikan 

pengalaman yang nyata kepada siswa dan memperjelas konsep-konsep yang 

abstrak menjadi lebih realistik. 

3. Guru harus melibatkan siswa dalam setiap kegiatan belajar mengajar dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami secara langsung ataupun mengungkapkan pendapatnya, dengan 

hal tersebut secara tidak langsung akan menumbuhkan sikap percaya diri dan 

keberanian yang dimilki oleh setiap siswa. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

berbantuan media gambar dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten 

Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013?. 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

berbantuan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten 

Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013?. 
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1.4 Tujuan Penelitan 

1. Untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 

3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013 dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan berbantuan media gambar. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD 

Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013 dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan berbantuan media gambar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat teoretis serta 

manfaat praktis, khususnya dibidang pendidikan: 

1.5.1 Manfaat teoretis  

Penelitian diharapkan memberi sumbangan bagi pengembangan, peningkatan 

dan perbaikan praktik pembelajaran IPA. Penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

memberi manfaat bagi sekolah dan guru agar mampu  menangani masalah-masalah 

dalam pembelajaran IPA. 

1.5.2  Manfaat praktis 

1) Bagi Sekolah 

a. Memberi masukan kepada sekolah agar menyediakan alat- alat peraga/ kit IPA. 

b. Memberikan masukan kepada sekolah terutama di daerah pedesaan agar lebih 

tanggap jika ditemui masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

2) Bagi Guru  

a. Meningatkan kreativitas guru untuk menciptakan model  pembelajaran  yang 

menarik dalam proses pembelajaran. 

b. Dapat digunakan sebagai masukan bagi guru sekolah dasar untuk memperoleh 

model  pembelajaran yang tepat dalam mata pelajaran IPA. 
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3) Bagi Siswa  

a. Pembelajaran akan lebih bermakna karena siswa mempunyai gambaran tentang 

konsep mata pelajaran IPA. 

b. Siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa dapat termotivasi untuk lebih bersemangat dalam belajar IPA sehingga 

hasil belajarnya meningkat. 

d. Siswa lebih dapat berperan aktif dan tidak takut lagi untuk mengungkapkan 

pendapatnya didalam kelas. 

 


