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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. 1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta 

penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga 

timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang 

dicita-citakan dan berlangsung terus menerus (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 

2007). Dalam Dedy Mulyasana (2011:5) dijelaskan tentang fungsi dan tujuan 

pendidikan menurut Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor diantaranya 

adalah faktor guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru 

secara langsung dapat mempengaruhi, membina dan meningkatkan kecerdasan 

serta keterampilan siswa. Guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, 

peran guru sangat penting dan diharapkan guru memiliki cara mengajar yang baik 

dan mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan konsep-

konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. 

Salah satu tugas seorang guru adalah sebagai pengajar. Dalam proses 

pelaksanaan tugas pengajaran seorang guru harus memperhatikan banyak hal. 

Salah satunya yaitu penggunaan model ataupun metode yang tepat dalam 

mengajar. Melalui penggunaan model ataupun metode pembelajaran yang tepat 

diharapkan mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga peserta 

didik dapat memahami dan menguasai bahan ajar itu dengan mudah. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka guru atau calon guru perlu memahami secara benar dan 

terampil dalam menerapkan berbagai macam metode serta terampil 
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menerapkannya dalam pengajaran di kelas. Dengan begitu pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat berjalan optimal sesuai kompetensi yang diharapkan. 

 Siswa sebagai subjek pendidikan, dituntut supaya aktif dalam belajar 

mencari informasi dan mengeksplorasi sendiri atau secara berkelompok. Guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing kearah pengoptimalan 

pencapaian ilmu pengetahuan yang dipelajari. Diharapkan dalam proses 

pembelajaran siswa mau dan mampu mengemukakan pendapat sesuai dengan apa 

yang telah dipahami, berinteraksi secara positif antara siswa dengan siswa 

maupun antara siswa dan guru apabila ada kesulitan. Namun kenyataannya, pada 

proses pembelajaran aktivitas yang ditunjukkan siswa masih rendah. Siswa 

cenderung pasif dan hanya menerima apa yang di sampaikan guru tanpa bisa 

mengeluarkan pendapat, bertanya, serta menjawab pertanyaan. 

Dalam pembelajaran di SDN Kesongo 01 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang  model yang digunakan guru  bersifat konvensional seperti 

dalam penyampaian materi menggunakan metode ceramah, diskusi ataupun 

tanya jawab terutama pada mata pelajaran IPA. Pembelajaran konvensional 

merupakan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar di kelas. Pada pola pembelajaran konvensional, kegiatan proses belajar 

mengajar lebih sering diarahkan pada aliran informasi dari guru ke siswa. Dalam 

model pembelajaran konvensional, guru di sekolah umumnya memfokuskan diri 

pada upaya penuangan pengetahuan kepada para siswa tanpa memperhatikan 

prakonsepsi siswa atau gagasan-gagasan yang telah ada dalam diri siswa 

sebelum mereka belajar secara formal di sekolah. Metode ceramah merupakan 

metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru. Metode ceramah 

boleh dikatakan sebagi metode tradisional, karena metode ini telah dipergunakan 

sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses 

belajar mengajar. Dengan menggunakan metode ceramah dalam proses belajar 

mengajar membuat siswa sebagai penerima informasi secara pasif dan siswa 

belajar secara individual. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan 

guru daripada siswa, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja 

dalam kegiatan pengajaran. 
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Oleh karena itu guru perlu melakukan perubahan metode yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar terutama pada mata pelajaran IPA. Dalam 

pembelajaran IPA, seharusnya lebih ditekankan dengan penggunaan model 

ataupun metode pembelajaran yang variatif dan menyenangkan agar tidak 

monoton. Salah satu metode pembelajaran yang berkembang saat ini adalah 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini menggunakan kelompok-kelompok 

kecil sehingga siswa-siswa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Siswa dalam pembelajaran kooperatif belajar berdiskusi, saling 

membantu, dan mengajak satu sama lain untuk mengatasi masalah belajar. 

Pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa untuk aktif dan saling memberi 

dukungan dalam kerja kelompok untuk menuntaskan materi masalah dalam 

belajar. Slavin dalam Wina (2011:242) mengemukakan dua alasan menggunakan 

pembelajaran kooperatif, pertama beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa 

penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap 

menerima  kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. 

Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam 

belajar berfikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan 

ketrampilan. 

 Pengaruh penggunaan model pembelajaran dengan hasil belajar siswa 

akan berjalan dengan lancar dan tercapai hasil optimal apabila menggunakan 

metode pembelajaran yang baik. Metode yang dipakai disini yaitu menggunakan 

model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) tipe STAD. Model 

pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) tipe STAD ini dapat membantu 

siswa untuk menemukan dan memahami konsep-konsep yang dianggap sulit 

dengan cara bertukar pikiran atau diskusi dengan teman-temannya melalui 

kegiatan saling membantu dan mendorong untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

 Menurut Sharan (2012:5) penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat diterapkan pada banyak subjek mata pelajaran antara lain IPA. IPA 

merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat 
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luas terkait dengan kehidupan manusia. Dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran IPA akan dapat 

meningkatkan aktivitas dalam belajar dan mempermudah siswa dalam 

menguasai materi pelajaran. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Mata 

Pelajaran IPA Terhadap  Hasil Belajar  Siswa   Kelas 4 SDN Kesongo 01 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013” 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran IPA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Kesongo 01 Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif signifikan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 

4 SDN Kesongo 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

 Secara umum manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 2 unsur yaitu: 

 

1. Segi Teoritis 

 Dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan 

memberi sumbangan ilmu yang positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan secara umum bagi semua pihak yang bersangkutan.  
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2. Segi Praktis  

1. Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar, keaktifan dan hasil 

belajar yang terkait dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran IPA. 

2. Bagi guru khususnya guru SD, sebagai referensi dalam rangka pemilihan 

motode dan model pembelajaran IPA yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa. 

3. Instansi sekolah, dapat meningkatkan sumber daya pendidikan sehingga 

menghasilkan output yang berkualitas, dan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia.  

4. Peneliti, menambah wawasan peneliti terkait pelaksanaan pembelajaran 

sebagai bekal menuju dunia kerja kelak sebagai seorang pendidik. 

 


