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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan yang penting dan 

efektif dalam membina sumber daya manusia yang berkualitas, karena 

dikelola secara  teratur  dan  diajarkan  oleh  berbagai  guru  yang 

berkompetensi dalam bidangnya masing-masing. Guru yang berkompetensi 

adalah guru yang mampu menguasai pembelajaran dengan baik, guru dapat 

membuat pelajaran yang aktif menyenangkan untuk siswa, agar siswa belajar 

menjadi aktif siswa harus mengerjakan banyak tugas. Siswa harus 

menggunakan otak mereka untuk mengkaji gagasan, memecahkan masalah 

dan menerapkan apa yang mereka pelajari.  

Belajar aktif menurut Silberman (2012: 9) yaitu: ”siswa harus gesit 

dalam belajar, belajar harus dapat membuat siswa merasa senang, 

bersemangat dan penuh gairah”. Pembelajaran seperti itu yang seharusnya 

guru berikan kepada siswa, guru harus memberikan pembelajaran yang 

membuat siswa senang seperti belajar mengunakan permainan, siswa di suruh 

untuk berkreasi meluangkan ide yang kreatif, dengan hal tersebut siswa 

nantinya akan merasa senang dalam menerima pembelajaran dan siswa 

menjadi semangat untuk belajar. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu pembelajaran di 

sekolah dasar yang menuntut siswa  aktif dalam pembelajaran, namun di 

dalam kenyataan guru mengajarkan mata pelajaran ipa tidak dapat membuat 
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siswa aktif. Banyak guru yang masih memberikan materi saja terhadap siswa 

tanpa mengetahui siswa merasa senang dalam belajar, terkadang siswa hanya 

pasif menerima materi dari gurunya saja. Seperti yang terjadi di kelas IV SD 

N 2 Purbadana. 

Permasalahan yang ada di dalam pembelajaran IPA di kelas IV   SDN 

2 Purbadana, minimnya fasilitas seperti media dan sumber belajar, guru tidak 

menggunakan model multi metode dan inovasi, pembelajaran sering tidak 

menggunakan model kelompok, guru tidak melakukan pembelajaran yang atif 

yang membuat siswa merasa senang, tertantang dan menemukan hal yang baru, 

kurang memberikan penguatan baik berupa pujian, tepuk tangan, maupun 

hadiah, sehingga siswa merasa bosan, kurang konsentrasi, dan kurang 

menguasai materi.  

Berdasarkan hasil observasi dari proses pembelajaran IPA selama ini 

masih menemui beberapa kendala yaitu : (1) sumber belajar bergantung pada 

guru; (2) belum/tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya; (3) 

meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada pada buku paket tentang 

materi yang diajarkan (4) kurang timbul rasa penasaran pada diri siswa 

terhadap materi yang diajarkan; (5) pembelajaran hanya berpusat pada guru 

dan pemilihan bahan ajar semata-mata didasarkan pada buku paket. 

Data   ulangan   akhir sekolah (UAS) semester I tahun pelajaran 

2015/2016 untuk  mata   pelajaran   IPA kelas IV  Di   SDN 2 Purbadana, 

diketahui  43,75% atau 7  siswa dari 16 siswa masih di  bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 72. Siswa yang 
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tuntas hanya 56,25% at au  9  s i swa  dari 16 siswa. Dari data ini 

menunjukkan bahwa nilai mata pelajaran IPA tidak memuaskan baik bagi 

guru ataupun siswa itu sendiri. 

Ulangan   harian semester II tahun pelajaran 2015/2016 untuk  mata   

pelajaran   IPA kelas IV  Di   SDN 2 Purbadana, diketahui  50% atau 8  siswa 

dari 16 siswa masih di  bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 72. Siswa yang tuntas hanya 50% at au  8  s i swa  

dari 16 siswa. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai mata pelajaran IPA 

belum memuaskan baik bagi guru ataupun siswa itu sendiri, bahkan ketuntasan 

ulangan harian lebih rendah dibandingkan Ulangan Akhir Sekolah (UAS).  

Pembelajaran Cooperatif Learning terdiri dari berbagai tipe salah 

satunya ialah kooperatif tipe STAD, model ini sangatlah bagus digunakan 

dalam pembelajaran, dalam model pembelajaran STAD siswa dibagi dalam 

beberapa tim yang terdiri dari empat siswa yang merupakan campuran menurut 

tingkat kinerjannya, jenis kelaminnya dan suku. Slavin (2009: 143) 

berpendapat bahwa: “model STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu 

presentasi kelas, tim, kuis,skor kemajuan individual dan rekognisi tim”. 

Komponen tersebut yang nantinya akan di laksanakan guru dalam memberikan 

materi kepada siswa, sehingga guru memberikan pembelajaran dengan baik dan 

runtut kepada siswa, model pembelajatan STAD juga mempunyai keunggulan 

antara lain Melatih siswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial di samping 

kecakapan kognitif, menggalakkan interaksi secara aktif dan positif dan kerjasama 

anggota kelompok menjadi lebih baik, membantu siswa untuk memperoleh 
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hubungan pertemanan lintas rasial yang lebih banyak dan model  ini dapat 

mengurangi sifat individualisme siswa. 

Melihat karakteristik permasalahan diatas, penulis mencoba 

mengupayakan perbaikan pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 2 

Purbadana. Upaya yang dimaksud adalah menerapkan pembelajaran IPA 

dengan model pembelajaran yang inovatif yaitu model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, dengan judul penelitian: ”Upaya Meningkatkan  Prestasi Belajar 

dan Rasa Ingin Tahu Siswa pada Materi Energi Melalui Model Kooperatif Tipe 

STAD  di Kelas IV SDN 2 Purbadana”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi energi di kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 2 Purbadana? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada materi energi di kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 2 Purbadana? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran serta  membantu guru  dalam 

memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. 
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Tujuan Khusus 

1. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi energi di 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Purbadana. 

2. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada materi energi di 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Purbadana. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi dan 

masukan dalam pengembangan teori baru tentang peningkatan prestasi 

belajar siswa kelas IV semester II Sekolah Dasar Negeri 2 Purbadana Mata 

Pelajaran IPA pada materi enegri menggunakan metode STAD. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta Didik : Dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi 

belajar Peserta didik dalam belajar. 

b. Bagi Guru : Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran 

IPA yang diajarkan kepada peserta didik. 

c. Bagi Sekolah : Dapat meningkatkan efektifitas kegiatan belajar mengajar 

di Sekolah. 
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