
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara, tujuan pendidikan tersebut akan mudah tercapai jika 

disertai dengan kemajuan ilmu pengetahauan teknologi, modernisasi dan 

globalisasi telah menghadapkan kita dengan berbagai tantangan baru. 

Tantangan akibat derasnya arus informasi yang mengalir pada masa ini, dan 

cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bukti dinamika 

dan kemajuan akal manusia. Kondisi ini sangat menggembirakan dengan 

bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesulitan hidup yang dihadapi 

manusia makin mudah diatasi. Pada saat yang sama manusia dihadapkan 

pada berbagai problem diantaranya “bagaimana dapat menguasai dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umat 

manusia?” 

Salah satu tujuan utama pengembangan dan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia. Begitu pula pada  pembelajaran  IPA  pemahaman  terhadap  

konsep-konsep  esensial  sangat penting. Pemahaman konsep-konsep esensial 

yang baik semestinya  akan  mempermudah  mereka  dalam  mencapai  

kriteria  ketuntasan  minimal (KKM) yaitu 65 yang telah ditetapkan oleh 

sekolah. Kenyataan  saat  ini  di  kelas  5 SD N Mangunsari 05  masih  jauh  

dari kondisi  ideal  tersebut. Siswa banyak mengalami kesulitan dalam 



pembelajaran materi-materi pembelajaran IPA, khususnya materi tentang 

sifat-sifat cahaya. 

Secara umum mutu  pendidikan sekolah dasar, khususnya siswa kelas 

5 SDN Mangunsari 05 kota Salatiga  pada mata pelajaran IPA masih rendah. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar tersebut pada 

dasarnya tidak lepas dari peran guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Hal ini erat kaitannya dengan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan. Apakah pendekatan tersebut sesuai dengan 

konteks: konteks dengan materi dan tujuan pembelajaran, potensi dan latar 

belakang siswa serta konteks dengan situasi dan lingkungan belajar?. Di 

dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting terutama yang 

menyangkut pendekatan yang digunakan dalam proses belajar yang juga akan 

ikut menentukan tinggi-rendahnya hasil dan tercapainya tujuan pembelajaran 

IPA. 

Berdasarkan data perolehan nilai ulangan semester gajil siswa kelas V 

SDN Mangunsari 05 kota Salatiga, nilai rata–rata mata pelajaran IPA 

tergolong relatif rendah di tahun ajaran 2012/2013,  Dari 46 siswa, 25 siswa 

memperoleh nilai ≥ 65 atau 64% telah tuntas belajar. masih banyak siswa 

yang tidak mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Akibatnya 

mereka harus belajar remedial. 

Masalah-masalah dalam pembelajaran tersebut tentu ada sebabnya, 

diantaranya disebabkan karena model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran masih menggunakan model konvensional, 

oleh sebab itu siswa kurang tertarik dan merasa jenuh pada mata 

pembelajaran IPA selain itu kurangnya minat siswa dalam mempelajarinya 

karena dalam pembelajaran IPA selama ini identik dengan pembelajaran yang 

di dominasi kegiatan menghafal dan memang terkadang siswa di buat aktif 

oleh guru, tetapi masih banyak siswa yang terlihat tidak aktif, mungkin 

karena sistem pembelajarannya yang monoton, sehingga masih terdapat siswa 

terlihat mengantuk dan terlihat bosan. Hal ini pun berakibat pada rendahnya 

hasil belajar mata pelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V 



SDN Mangunsari 05. Hal ini merupakan masalah yang harus di cari 

solusinya. SD N Mangunsari 05 sebagai salah satu SD Negeri yang masih 

mengalami masalah dalam pembelajaran IPA. 

Untuk mengatasi hal ini model pembelajaran (Student Teams 

Achievement Divisions) STAD perlu diterapkankan dalam pembelajaran IPA 

karena dalam pelaksanaannya siswa secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. Pengalaman siswa ketika melakukan kegiatan pembelajaran 

dapat menumbuhkan motivasi tersendiri untuk belajar lebih baik sehingga 

tujuan pembelajaran dan target KKM secara klasikal dapat tercapai.  

Peneliti menyatakan model (Student Teams-Achievement Divisions) 

STAD sangat cocok diterapkan pada pembelajaran IPA khususnya pada 

materi pokok Sifat-sifat Cahaya karena konsep pada pokok materi Sifat-sifat 

Cahaya bersifat menggali kemampuan siswa untuk bekerja sama. Karena 

didalam pendekatan (Student Teams-Achievement Divisions) STAD itu 

sendiri ada suatu model pembelajaran yang sederhana tetapi dapat membuat 

siswa bekerjasama dengan teman sekelompoknya agar menemukan 

pengetahuan sendiri berdasarkan hasil diskusi yang nantinya akan membagi 

ilmu yang didapat tersebut kepada teman-temannya melalui presentasi dan 

tanya jawab di depan kelas. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA Tentang  

Sifat–Sifat Cahaya  Melalui Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe  Student 

Teams Achievement Divisions (STAD)  Siswa Kelas V SDN Mangunsari 05 

Kecamatan  Sidomukti Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yaitu 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung, kita tidak dapat melihat suatu 

permasalahan yang terjadi di dalam kelas secara sekilas dengan jumlah siswa 

yang begitu banyak, tetapi apabila dicermati dengan teliti dan mendetil kita 

dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa 



waktu pembelajaran berlangsung salah satunya adalah masih ada separuh dari 

siswa yang ada di kelas V yang hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

khususnya pada materi sifat-sifat cahaya separuh masih belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

Permasalahan yang terjadi di kelas V SD Negeri Mangunsari 05  

ditemukan melalui pengamatan dan observasi langsung oleh peneliti pada 

saat pembelajaran berlangsung di kelas yang dilaksanakan oleh guru. 

Kemudian dilanjutkan oleh peneliti melalui pembelajaran yang dilakukan 

pada waktu praktik mengajar di kelas V.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

dibatasi pada Peningkatan Hasil Belajar IPA Tentang  Sifat–Sifat Cahaya  

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe  Student Teams Achievement 

Divisions (STAD)  Siswa Kelas V SD Negeri Mangunsari 05 Kecamatan 

Sidomukti Salatiga Tahun Ajaran 2012/2013 

 

1.4 Rumusan Masalah  

      Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah peningkatan hasil belajar IPA tentang sifat-sifat cahaya 

meningkatkan melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) pada siswa kelas V SD Negeri 

Mangunsari  05  Kecamatan Sidomukti Salatiga Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

Meningkatkan hasil belajar IPA tentang sifat-sifat cahaya melalui 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 



Division (STAD) pada siswa kelas V SD N Mangunsari 05 Kecamatan 

Sidomukti  Salatiga Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

      Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis yaitu: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran IPA. Adapun kegunaannya 

adalah: 

a. Memberikan masukan kepada guru disekolah tempat penelitian ini 

yang dapat digunakan sebagai peningkatan proses pembelajaran. 

b. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang pendidikan yang 

ada kaitannya dengan masalah peningkatan proses pembelajaran. 

2. Manfaat secara praktis yaitu: 

Hasil-hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi segi praktis, yaitu : 

a. Bagi Siswa: 

 Dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran, dan 

mengubah pola pikir siswa dalam pembelajaran IPA sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar serta terbinanya kerjasama yang baik 

antar guru dan siswa. 

 

b. Bagi Guru 

 Untuk dapat menerapkan metode pengajaran yang tepat 

dengan menyesuaikan materi yang di sampaikan dengan metode atau 

model pembelajaran yang akan di pakai guna meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

 

 

 



c.    Bagi Sekolah 

 Dari hasil penelitian ini akan member sumbangan yang lebih 

baik pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan di sekolah. 

d.  Bagi peneliti 

    Sebagai dasar dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


