
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

 Dalam proses belajar mengajar di kelas, guru pasti dihadapkan pada kondisi

pembelajaran dengan jumlah siswa, gender, latar belakang etnis, agama, sosio-

ekonomi, budaya, tingkah laku dan kemampuan akademik siswa yang beraneka

ragam sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, bukanlah

suatu hal yang mudah. Guru dituntut profesional untuk melaksanakan semua itu.

 Peranan yang diemban oleh guru tidak hanya sekedar mengupayakan agar siswa

dapat memperoleh berbagai ragam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Akan tetapi

lebih dari itu, seorang guru harus dapat mendorong siswa untuk dapat bekerja secara

berkelompok dalam rangka menumbuhkan daya nalar, cara berpikir logis, sistimatis,

kreatif, cerdas, dan rasa ingin tahu dan dapat menciptakan suasana yang membuat

aktif siswa di dalam proses pembelajaran.

 Mata Pelajaran IPA dipahami oleh siswa sebagai pelajaran yang membosankan

dan tidak menarik. sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap sikap siswa yang

kurang aktif dan tidak termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal ini

berakibat pada rendahnya prestasi hasil belajar yang diperoleh oleh siswa pada mata

pelajaran ini. Padahal, mata pelajaran IPA adalah salah satu mata pelajaran yang

sangat penting, karena mata pelajaran ini di samping menjadi salah satu mata

pelajaran yang diujiannasionalkan juga mencakup komponen kemampuan untuk

mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan

mandiri.
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 Berdasarkan catatan, proses pembelajaran di kelas V SDN 2 Tambakboyo dengan

model pengajaran langsung ternyata tidak mampu meningkatkan aktivitas belajar

siswa sehingga pada saat penilaian hasil belajar yang diperoleh sangat

mengecewakan. Kurangnya aktivitas terhadap pelajaran mengakibatkan rendahnya

tingkat daya serap. Catatan dokumentasi siswa berjumlah 36 siswa terdapat 14 siswa

yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM = 70) dan 22 siswa lain nilainya

berada di bawah kriteria ketuntasan minimal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa para

siswa tidak mampu menyerap materi pelajaran yang diajarkan.

 Masalah ini yang mendorong munculnya gagasan penggunaan strategi Group

Infestigation untuk menekankan kepada pengajaran yang dapat memberikan

kesempatan kepada siswa untuk lebih melatih kemampuan berpikir, bernalar dan

menggali segenap potensi yang ada pada dirinya. Siswa diarahkan agar mampu

menempatkan dirinya sebagai pemeran penting dalam proses pembelajaran yaitu

suatu proses belajar yang melibatkan siswa secara aktif. Strategi pembelajaran ini

merupakan suatu bentuk inovasi untuk dapat menciptakan situasi pembelajaran yang

menantang dan menyenangkan agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

B. Pembatasan Masalah

 Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada peningkatan aktifitas siswa dan hasil

belajar IPA yang renda melalui strategi group investigation siswa kelas V di SDN  2

Tambakboyo.

C. Perumusan Masalah

 Apakah penerapan strategi pembelajaran Group Investigation dapat

meningkatkan aktifitas siswa dan hasil belajar IPA kelas V di SDN  2 Tambakboyo ?
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D. Tujuan

 Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui apakah penerapan strategi group investigation dapat

meningkatkan aktifitas siswa dan hasil belajar IPA di kelas V SDN 2 Tambakboyo,

Pedan, Klaten.

E. Manfaat

 Manfaat yang diharapkan diperoleh dari implementasi penggunaan  strategi

pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran berorientasi pada manfaat teoretis dan

manfaat praktis. Manfaat teoretis yang dapat diambil adalah bahwa hasil

implementasi konsepsi dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam memperkaya

pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar.

 Manfaat praktis yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini baik untuk

siswa, guru, maupun bagi sekolah adalah:

1. Bagi siswa adalah: (1) mendorong siswa untuk menyenangi belajar IPA, (2)

meningkatkan aktifitas belajar IPA, dan (3) meningkatkan mutu proses dan hasil

belajar IPA siswa.

2. Bagi guru adalah: (1) menambah pemahaman dan memperkaya pengalaman

penggunaan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan (2) meningkatkan mutu

proses pembelajaran IPA.

3. Bagi pihak sekolah SDN 2 Tambakboyo dapat dijadikan sebagai bahan untuk

pengambilan kebijakan.


