
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang 

pertama dan mempunyai tanggung jawab  mengembangkan sikap dan 

ketrampilan  siswa. Dalam pendidikan formal juga diterapkan dasar-dasar 

ilmu  ilmu pengetahuan, kepribadian, moral, pembentukan watak untuk 

hidup di masyarakat. Dengan adanya  pemberian dasar ilmu yang positif 

maka  akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan  yang lebih baik ke 

jenjang pendidikan yang selanjutnya. 

Dengan begitu dapat melakukan pergeseran paradigma dalam proses 

pembelajaran, yaitu perubahan orientasi pembelajaran yang semula hanya 

berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Disini 

diharapkan seorang guru harus menjadi fasilitator. Sehingga guru harus 

menciptakan suasana belajar yang melibatkan interaksi yang baik antara 

guru dengan siswa, siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Dalam 

menciptakan interaksi yang baik diperlukan sebuah profesional dari seorang 

guru, dalam usaha membangkitkan serta mengembangkan keaktifan belajar 

siswa, karena keaktifan belajar siswa sangat menentukan keberhasilan 

tujuan pembelajaran. 
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Suatu pembelajaran dikatakan berhasil jika didukung dengan adanya 

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran khususnya IPA. Sedangkan IPA 

merupakan suatu konsep pembelajaran alam yang mempelajari tentang 

makhluk hidup dan benda-benda mati yang mempunyai hubungan erat 

dengan kehidupan manusia. Dengan mempelajari IPA diharapkan dapat 

membuat siswa lebih mengenal tentang alam, dan mengenal tentang 

lingkungan yang ada disekitarnya. 

Bedasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa hasil belajar 

IPA dikelas IV SD Negeri 2 Tulung masih rendah. Dan jika dilihat dari hasil 

ulangan harian untuk mata pelajaran IPA, yang menunjukkan bahwa dari 12 

siswa yang terdiri dari 9 ssiswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Dan hanya 

4 siswa (33,3%) saja yang mencapai ketuntasan, sedangkan 8 siswa               

( 66,7%) lainnya belum mencapai ketuntasan. Untuk itu perlu dilakukan 

model pembelajaran yang menyenangkan  untuk meningkatkan hasil belajar 

dan keaktifan siswa khususnya dalam pembelajaran IPA. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, di SD N 2 Tulung pada saat proses 

belajar mengajar belum menggunakan metode yang tepat. Selain itu materi 

pelajaran yang disampaikan guru masih bersifat dominan, atau masih 

menggunakan metode konvensional misalnya masih sering menggunakan 

ceramah, atau penugasan. Selain hal tersebut guru kurang memahami 

penggunaan metode yang mengedepankan keaktifan siswa, media yang 

kurang, kurang menguasai kelas dan jarang memberikan penguatan pada 

siswa. 
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Dengan kondisi tersebut, maka guru diharapkan untuk mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa 

ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung 

tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyerap 

pelajaran yang disampaikan oleh guru, khususnya pada mata pelajaran IPA. 

Dari banyaknya strategi yang ada, ada salah satu strategi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar  siswa dikelas 

yaitu strategi STAD. Pemilihan strategi ini karena kooperatif dan sederhana, 

selain itu STAD juga merupakan strategi yang sangat efektif. STAD 

menekankan pembentukan kelompok yang beranggotakan dari beberapa 

siswa. Strategi  ini dapat membuat siswa untuk saling membantu dan 

menyelesaikan suatu masalah, siswa dituntut aktif dalam pembelajaran, 

berinteraksi dengan temannya, dan menarik kesimpulan dari proses yang 

dialami. 

Strategi ini sangat tepat diterapkan pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Disini siswa lebih memahami pelajaran apa yang 

disampaikan oleh guru, karena dengan menggunakan strategi ini siswa akan 

memiliki pengalaman baru dalam belajar, dan diharapkan mampu 

meningkatkan keaktifan dan hasil  belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam siswa kelas IV SD N 2 Tulung Klaten. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang disajikan semenarik mungkin 
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dapat membuat  siswa lebih bersemangat, aktif, termotivasi saat menerima 

pelajaran IPA. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul: 

“Penerapan Strategi Student Team Achievement Division Untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar  IPA Kelas IV SD Negeri 2 

Tulung, Klaten  Tahun 2013/2014”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mengarah pada masalah penelitian, sesuai latarbelakang 

masalah diatas. Maka pembatasan masalah penelitian ini adalah hubungan 

antara penerapan strategi STAD terhadap keaktifan dan hasil belajar IPA di 

SD N 2 Tulung. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi tujuan 

perbaikan dalam penelitian pembelajaran IPA sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan strategi STAD  dapat meningkatkan keaktifan 

belajar IPA kelas IV SD Negeri 2 Tulung  ? 

2. Apakah dengan penerapan strategi STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD N 2 Tulung Klaten ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA kelas IV SD N 2 Tulung 

melalui strategi STAD. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SD N 2 Tulung 

melalui strategi STAD. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Adapun manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar IPA. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Adapun manfaat bagi guru adalah sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam penerapan 

inovsi pembelajaran. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini dijadikan sebagai tolak ukur serta inovasi dalam 

pendidikan dan peningkatan mutu sekolah, serta sebagai sarana untuk 

kemajuan dan perkembangan pendidikan disekolah. 

 

 


