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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu mata pelajaran yang berhubungan dengan dunia nyata adalah 

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. 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. (BSNP, 2006).  

Menurut Nasution (2010:23) “dalam kenyataannya masih banyak proses 

belajar mengajar yang dilakukan secara klasikal”. Guru bukan lagi sumber satu-

satunya dalam pelajaran karena di samping ada lagi sumber-sumber lain yang 

mungkin lebih efektif daripada guru. Dalam pembelajaran klasikal siswa 

cenderung bersikap pasif dan reseptif, sedangkan guru cenderung berperan 

dominan. Akibatnya siswa-siswa sangat tergantung, kurang inisiatif, tidak dilatih 

untuk berdiri sendiri dalam hal belajar. Oleh karena itu pembelajaran sekolah 

harus melatih siswa untuk mampu belajar sendiri.  

Menurut Sudarman (2008) “sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan 

yaitu sistem pembelajaran konvensional (faculty teaching) kental dengan suasana 

instruksional dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat”. Lebih dari itu kewajiban 

pendidikan dituntut untuk memasukkan nilai-nilai moral, budi pekerti, kreativitas, 

kemandirian, dan kepemimpinan,yang sangat sulit dilakukan dalam sistem 

pembelajaran yang konvensional. Sistem pembelajaran konvensional kurang 
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fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan materi pembelajaran karena guru 

harus intensif menyesuaikan materi dengan perkembangan teknologi terbaru.  

Sudarman (2008) “dalam kenyataannya, masih terdapat kendala minimnya 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan masih terdapat kepasipan 

siswa di dalam pembelajaran”. Cara yang dilakukan oleh guru pada saat mengajar 

harus menarik siswa untuk belajar, dengan begitu siswa mempunyai motivasi 

belajar yang tinggi. Kuat lemahnya motivasi belajar turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar. Motivasi belajar perlu diusahakan, terutama yang berasal 

dari dalam dengan cara memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus 

dihadapi untuk mencapai cita-cita. Adanya motivasi belajar yang tinggi maka 

siswa akan lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) di SD Negeri Mulyoharjo 4  pada mata 

pelajaran IPA adalah 62. Berdasarkan hasil tes semester 1 nilai yang diperoleh 

siswa SD Negeri 4 Mulyoharjo ada 23 siswa belum mencapai KKM yang 

ditentukan. Hal ini berarti nilai yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran IPA 

masih kurang dari KKM yang akan dicapai.   

Menurut Yamin (2003:80) “motivasi belajar merupakan daya penggerak 

psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan 

menambah keterampilan, pangalaman. Motivasi mendorong dan mengarah minat 

belajar untuk mencapai sebuah tujuan”. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan 

pembelajaran alternatif, yaitu Collaborative Learning dilakukan sebagai langkah 

perbaikan terhadap metode pengajaran konvensional. Dengan adanya masalah 

tersebut maka metode Collaborative Learning bermaksud mengurangi paradigma 

dari pembelajaran konvensional ke student centered learning”.  Sudarman (2008). 

Melihat kondisi seperti itu diperlukan suatu model pembelajaran yang 

berorientasi pada siswa. Pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk aktif 

dalam membentuk pengetahuannya sendiri, mempelajari permasalahan yang 

dihadapi di dunia nyata, dan yang mengharuskan mereka untuk berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Menurut smith & MacGregor dalam farida  (2010), 

“Collabolative Learning adalah salah satu istilah untuk suatu jenis pendekatan 

pendidikan yang meliputi penggabungan karya/usaha intelektual siswa, atau siswa 
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bersama guru. Biasanya, siswa bekerja dalam 2 atau lebih kelompok, saling 

mencari pemahaman, penyelesaian, atau membentuk suatu produk/hasil”.  

Menurut Sudarman (2008) “Collabolative Leraning adalah proses belajar 

kelompok yang setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide,sikap, 

pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-

sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota”. Pembelajaran yang 

menggunakan prinsip metode Collabolative Learning dapat membantu siswa 

untuk mengkronstruksi pengetahuannya sendiri dan melatih siswa untuk 

membentuk suatu proses belajar yang menyenangkan, serta menyumbangkan 

pemikiran dan tanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar. Pembelajaran 

menggunakan  metode Collaborative Learning diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Sehingga siswa dalam 

pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif dan berfikir kritis. 

Penelitian Manuaba (2011)  menyimpulkan bahwa : 
“Penerapan teknik pembelajaran aktif metode Collaborative Learning group 
pada pembelajaran trigonometri. Hasil penelitian ini adalah penelitian ini 
menggunakan metode Collaborative Learning groups terbukti bahwa 
metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan peran 
serta siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 
 

Penelitian Nunung K. putri (2009) menyimpulkan bahwa : 
 “Penerapan model pembelajaran kolabolatif disertai Team Assisted 
Individualization (TAI) dalam meningkatkan peran serta siswa”. Hasil 
penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran kolabolatif 
disertai Team Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan peran 
serta siswa dan meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada materi pokok 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.    
 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada akan dilakukan 

penelitian pembelajaran mata pelajaran IPA dengan judul Pengaruh Metode 

Collaborative Learning terhadap Motivasi dan Hasil belajar IPA Siswa Kelas V 

SD Negeri 4 Mulyoharjo  Jepara Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. 

  

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa permasalahan yang 

ada, adapun masalah-masalah yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut : 



��

�

�

�

1. Pembelajaran masih bersifat konvensional. 

2. Masih ada siswa yang pasif dalam pembelajaran.  

3. Belum semua siswa yang berpendapat dalam pembelajaran. 

4. Belum semua guru menerapkan metode Collabolative Learning. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

dikemukakan perumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimanakah pengaruh metode Collaborative Learning terhadap 

motivasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 4 Mulyoharjo Jepara 

semester II tahun ajaran 2011/2012. 

2. Bagaimanakah pengaruh metode Collaborative Learning terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 4 Mulyoharjo Jepara semester II 

tahun ajaran 2011/2012. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode Collaborative Learning terhadap 

motivasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 4 Mulyoharjo Jepara 

semester II tahun ajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh metode Collaborative Learning terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 4 Mulyoharjo Jepara semester 

II tahun ajaran 2011/2012. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam 

inovasi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Serta memperkaya hasil penelitian 

yang telah ada dengan pemanfaatan metode Collaborative Learning. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 
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1. Bagi sekolah 

Sebagai masukan untuk mengembangkan strategi belajar mengajar yang 

tepat dalam usaha untuk meningkatkan mutu lulusan dalam dunia 

pendidikan. 

2. Bagi guru 

a. Sebagai masukan untuk menerapkan suatu metode pembelajaran selain 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

b. Dapat meningkatkan kualitas dan kinerja guru. 

3. Bagi Siswa  

Dapat menumbuhkan semangat kerjasama, saling membantu dan saling 

menghargai karena dalam metode Collaborative Learning merupakan 

tanggung jawab individu dan kelompok demi keberhasilan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


