
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan alam yang bisa disebut pendidikan sains atau disingkat 

menjadi IPA merupakan satu pokok mata pelajaran di kurikulum pendidikan di 

Indonesia salah satunya dijenjang SD. Mata pelajaran IPA ini merupakan mata 

pelajaran yang selalu dianggap sulit bagi sebagian besar siswa, mulai dari 

jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendapat tersebut benar terbukti dari hasil yang 

diperoleh Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang telah dilaporkan oleh Depdiknas 

yang masih jauh dari standar yang di harapkan. Ironisnya, jenjang pendidikan 

yang tinggi, perolehan rata-rata nilai UAS IPA ini malah semakin rendah 

(Susanto, 2013: 165). 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

masalah lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan para guru 

di sekolah. Proses pembelajaran yang terjadi selama ini kurang mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Pelaksanaan proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya diarahkan pada kemampuan 

siswa untuk menghafal informasi. Kondisi ini juga menimpa pada pembelajaran 

IPA, yang memperlihatkan bahwa selama ini proses pembelajaran IPA di SD 

masih banyak yang dilaksanakan secara konvensional. Para guru belum 

sepenuhnya melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam 

melibatkan siswa serta belum menggunakan berbagai pendekatan/strategi 

pembelajaran yang bervariasi berdasarkan karakter materi pembelajaran 

(Susanto, 2013: 166). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SDN 1 Cikembar, guru 

kelas III A menyatakan bahwa selama pembelajaran dari 32 siswa, hanya ada 6 

siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Ke 6 

siswa tersebut yang selalu menjawab dan mengajukkan pertanyaan yang 



diberikan oleh guru. Selain itu, ke 6 siswa tersebut yang selalu aktif dalam 

proses pembelajaran.  Siswa juga jarang membuat catatan karena menurut guru 

kelas III A, siswa sudah merasa cukup dengan adanya buku pegangan dari 

sekolah. Saat guru memberikan tugas kelompok, guru juga memaparkan bahwa 

tidak semua anggota dalam kelompok ikut berpartisipasi, hanya beberapa siswa 

saja yang ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Selain 

melakukan wawancara kepada guru kelas III A, peneliti juga melakukan 

observasi di kelas dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan 

wawancara dan dilakukan saat mata pelajaran IPA. Rata-rata hasil observasi 

keaktifan belajar seluruh siswa kelas III A yaitu 33,1% termasuk kategori aktif 

dan 66,9% termasuk kategori kurang aktif. 

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi yang dilakukan peneliti, 

maka dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar siswa kelas III A masih 

rendah. Keaktifan belajar siswa yang rendah diketahui dari pelaksanaan 

pembelajaran IPA yang masih dilakukan secara konvensional, yaitu guru 

menyampaikan materi pelajaran dengan ceramah, serta kurangnya interaksi 

antara siswa dengan siswa, serta antara siswa dengan guru, sehingga siswa 

kurang memiliki kesempatan untuk ikut adil dalam kegiatan pembelajaran. 

Apabila permasalahan di atas tidak segera diatasi, maka akan 

mengakibatkan siswa akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. 

Peningkatan keaktian belajar siswa pada mata pelajaran IPA tidak dapat dicapai 

apabila pada proses pembelajaran  siswa masih pasif dalam aktivitasnya di 

dalam kelas. Oleh karena itu perlunya dilakukan perbaikan proses pembelajaran 

di SDN 1 Cikembar, Salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division), karena model pembelajaraan ini memiliki beberapa keunggulan. 

Hamdayama (2014: 118) menyebutkan bahwa STAD mempunyai 

keunggulan yang mampu membuat: 1) siswa bekerja sama dalam mencapai 

tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok, 2) siswa aktif 



membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama, 3) aktif berperan 

sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkankeberhasilan kelompok, 4) 

interaksi antarsiswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat, 5) meningkatkan kecakapan individu, dan 6) meningkatkan 

kecakapan kelompok. 

Selain keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, menurut 

Slavin (2007) dalam Rusman (2013: 213) Model STAD (Student Team 

Achievement Divisions) merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang paling 

banyak diteliti. Model ini juga sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam 

matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, teknik dan banyak subjek lainnya, dan 

pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Lebih jauh Slavin 

memaparkan bahwa: “Gagasan utama dibelakang STAD adalah memacu siswa 

agar salin mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai 

keterampilan yang diajarakan guru”. 

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan mengenai 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) pada mata pelajaran IPA di Kelas 3. 

 

B. Rumusan Masalah PTK 

Rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA? 

2. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA? 

3. Bagaimana peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD? 

  



C. Tujuan PTK 

Berdasarkan rumusan di atas tujuan penelitian dari tindakan kelas ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA. 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

D. Manfaat PTK 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yang meliputi: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan untuk memperkaya 

khazanah ilmiah, khususnya tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division). 

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti yang mengadakan 

penelitian sejenis untuk mengembangkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (Student Teams Achievement Division). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Untuk harapannya, kepala sekolah dapat memberikan pembinaan untuk 

selalu menggunakan model pembelajaran kooperatif salah satunya tipe 

STAD. 

b. Bagi Guru 

Untuk memperluas pengetahuan dalam menentukan model pembelajaran 

yang sesuai dengan permasalahan yang dialami didalam kelas. 

 



c. Bagi Siswa 

Membantu siswa meningkatkan keaktifan belajar siswa pada proses 

pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

Untuk memberikan wawasan baru bagi peneliti dalam penggunaan model 

pembelajaran STAD dalam pembelajaran IPA. 


