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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam proses belajar mengajar terjadi aktivitas yang melibatkan 

guru dan siswa. Hal ini yang memotivasi siswa untuk cenderung aktif dalam 

belajar. Aunurrahman (2009: 119) menyatakan keaktifan siswa dalam belajar 

merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, dan 

dikembangkan setiap guru dalam proses pembelajaran. Sehingga keaktifan 

siswa perlu digali dari potensi-potensinya, yang mereka aktualisasikan 

melalui aktifitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Kegiatan belajar dan pembelajaran yang berlangsung hendaknya 

dapat menciptakan terjadinya interaksi aktif antara siswa dengan siswa dan 

juga siswa dengan guru. Untuk menciptakan hal tersebut diperlukan model 

pembelajaran yang seseuai dan dapat menciptakan situasi belajar yang hidup 

dan terkonsep. 

 Salah satu mata pelajaran yang di pelajari di kelas IV yaitu mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran IPA adalah mata 

pelajaran yang  membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara 

sistematis yang di dasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang 

dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh Powler  

(dalam Wina-putra, 1992:122) bahwa IPA merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang 
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tersusun secara sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang 

berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. 

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu pelajaran yang semua 

konsep ditemukan berdasarkan atas kerja ilmiah. Maka dari itu pada saat 

kerja ilmiah  mata pelajaran IPA memerlukan model pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif terlibat dalam semua proses pembelajaran, 

bukan guru yang menjadi pusat pembelajaran akan tetapi siswa yang 

harusnya lebih aktif, guru merupakan fasilitator untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Keaktifan siswa sangat penting artinya dalam proses pembelajaran 

sebab pengetahuan, keterampilan, dan sikap tidak dapat ditransfer begitu saja 

tetapi harus siswa sendiri yang mengolahnya terlebih dahulu. Dengan harapan 

,jika siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran ,maka tujuan 

yang akan dicapai dalam proeses pembelajaran dapat tercapai dengan lebih 

maksimal, baik hasil maupun tingkat pemahaman siswa. 

 Keaktifan siswa merupakan salah satu prinsip utama yang harus 

dipegang dalam proses pembelajaran. Belajar adalah suatu perbuatan, oleh 

karena itu tidak ada belajar tanpa adanya aktivitas. Pengalaman belajar hanya 

dapat diperoleh jika siswa aktif berinteraksi dengan sekelilingnya. Seorang 

guru dapat menyajikan dan menyediakan bahan ajar dalam suatu mata 

pelajaran, akan tetapi siswalah yang harus mengolah dan mencernanya sendiri 

sesuai kemampuan, bakat, dan tingkat intelegensinya. 
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Praktik pembelajaran yang keliru mengakibatkan kondisi siswa  

hanya bisa menerima, manja, tanpa adanya kreativitas yang muncul untuk 

menemukan sendiri pengetahuan atau apa yang diinginkannya untuk 

dipelajari. Perlu ditekankan bahwa yang belajar itu sebenarnya adalah siswa? 

Siswalah yang seharusnya punya motivasi yang tinggi untuk belajar dan aktif 

baik secara fisik maupun psikis. Tugas guru adalah membimbing dan 

memfasilitasi siswa bukan actor utama yang mendominasi sebagian besar 

kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat 

diwujudkan melalui penggunaan berbagai macam variasi model pembelajaran 

dan media pembelajaran.  Salah satunya dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Students Team Achievement Divisions) 

Selama ini pembelajaran IPA kelas IV di SDN 01 Ngunut Jumantono 

Karanganyar sebagian besar masih menggunakan model ceramah. Dengan model ini 

siswa cenderung menjadi pasif, hal ini bias dilihat dari hasil pengamatan guru saat 

mengajar. Jumlah siswa yang dikategorikan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

guru hanya 9 dari 26 siswa atau 35% , selebihnya 65% dari jumlah siswa hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru saja. Sehingga siswa tidak begitu jelas dalam 

meyerap materi pelajaran. Hal ini bias mengakibatkan rendahnya nilai yang di dapat 

siswa. Atau sebagian besar belum memenuhi standar kelulusan yang telah ditentukan 

dalam KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

 Rendahnya keaktifan belajar pada diri anak, khususnya mata 

pelajaran IPA  siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Ngunut  Kecamatan 

Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013, dimungkinkan 

karena metode pengajaran yang digunakan oleh guru kurang memberikan 
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motivasi kepada anak. Untuk itu dalam Penelitian ini penulis akan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. Adapun kelebihan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD Menurut Davidson (dalam Nurasma,2006:26) yaitu 

(1).Meningkatkan kecakapan individu (2).Meningkatkan kecakapan 

kelompok (3).Meningkatkan komitmen (4). Menghilangkan prasangka buruk 

terhadap teman sebaya (5).Tidak bersifat kompetitif (6). Tidak memiliki rasa 

dendam. 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mencoba untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul Peningkatan Keaktifan belajar IPA 

dengan model pembelajaran Kooperatif tipe Students Team Achievement 

Divisions pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Ngunut Jumantono Karanganyar 

Tahun Ajaran 2012 / 2013. 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pada penelitian ini 

maka pengkajian dan pembatasan masalahdi titik beratkan pada : 

1. Rancangan pembelajaran IPA yang digunakan yaitu penerapan model 

pembelajaran Kooperatif tipe  Students Team Achievement Divisions 

2. Dibatasi pada tingkat keaktifan siswa mengikuti proses pembelajaran IPA. 

3. Obyek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 01 Ngunut 

Jumantono Karanganyar Tahun 2012 / 2013 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

Apakah Penelitian Tindakan Kelas dengan penerapan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Students Team Achievement Divisions dapat meningkatkan 

keaktifan belajar IPA kelas IV SD Negeri 01 Ngunut  Jumantono  

Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Khusus 

 Untuk meningkatkan  keaktifan belajar siswa pada mata pelajara IPA 

dengan  penerapan model pembelajaran Kooperatif  tipe Students Team 

Achievement Divisions pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Ngunut  

Jumantono  Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 

2. Umum 

 Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan keaktifan belajar IPA 

pada siswa Sekolah Dasar dilihat dari : 

a. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

b. Kerjasama dalam kelompok. 

c. Kemampuan mengemukakan pendapat 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

1) Untuk memperbaiki hasil pembelajaran IPA, tidak hanya menghafal, 

tetapi dengan penerapan Students Team Achievement Divisions 

2) Mengembangkan profesionalismenya, sehingga dapat memperbaiki 

pembelajaran yang dikelola. 

3) Membuat guru lebih percaya diri 

4) Guru memperoleh kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilannya 

b. Bagi siswa 

1) Meningkatkan hasil belajarnya 

2) Meningkatkan keaktifan dalam belajar 

3) Siswa merasa mendapat perhatian khusus dari guru 

4) Peran siswa dalam proses pembelajaran lebih besar sehingga  

antusias siswa mengikuti pembelajaran juga meningkat. 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatnya prestasi sekolah 

2) Memberi sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah yang  

   tercermin dari peningkatan profesionalisme guru. 

3) Perbaikan proses dan hasil belajar siswa, serta terciptanya iklim   

   kondusif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 


