
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap bangsa, 

tanpa adanya pendidikan suatu bangsa  tidak akan maju dan berkembang. 

Pendidikan akan berjalan dengan baik apabila kurikulum pendidikan yang 

digunakan juga baik. Kurikulum pendidikan telah banyak mengalami 

berbagai penyempurnaan, yaitu dengan diterapkannya kurikulum 2013 di 

sekolah dasar. Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan mampu mencetak 

peserta didik yang kreatif, produktif, dan inovatif untuk membangun 

Indonesia yang lebih baik. Fadlillah (2016: 16), mengatakan kurikulum 2013 

adalah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan 

menyeimbangkan soft skills dan hard skills yang berupa sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan.  

Penerapan pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah tematik, jadi 

semua mata pelajaran harus saling berkontribusi pada pembentukan aspek 

afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotor.  Pembelajaran yang terjadi 

pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran tidak berpusat pada guru dan 

menuntut peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang aktif. Kurikulum 

2013 mengharuskan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang kontekstual dan nyata dengan tugas guru sebagai fasiliator 

dalam pembelajaran.  
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Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum 2013 memunculkan 

permasalahan yang umum terjadi di sekolah dasar, menurut Muhith (2015: 

59), masalah tersesebut diantaranya : 1) Guru belum sepenuhnya profesional, 

2) Guru mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman pada peserta 

didik, kesulitan dalam mengonversi mata pelajaran, memadukan mata 

pelajaran dan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran ilmiah, 3) Belum 

tersedianya sarana belajar yang memadai, 4) Peserta didik kurang bisa 

memahami materi yang disampaikan, 5) Kegiatan pembelajaran belum 

sepenuhnya sesuai dengan teori pembelajaran tematik terpadu. 

Beberapa permasalahan di atas juga terjadi dalam pembelajaran tematik 

pada peserta didik kelas IV SD Negeri Kuripan 03. Hasil wawancara dengan 

guru kelas IV, diperoleh informasi bahwa peserta didik kesulitan dalam 

memahami isi materi pembelajaran tematik. Dilihat dari kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan masalah pembelajaran masih rendah, peserta 

didik kesulitan dalam mengerjakan tugas individu yang diberikan oleh guru, 

kurangnya respon peserta didik dalam melakukan proses tanya jawab pada 

saat pembelajaran berlangsung, dan peserta didik kesulitan dalam menghafal 

materi pembelajaran. Peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi 

pembelajaran tematik menyebabkan belum maksimalnya prestasi belajar 

peserta didik pada pembelajaran tematik di kelas IV SD Negeri Kuripan 03, 

dibuktikan dengan rendahnya data nilai ulangan harian peserta didik dan 

penilaian tengah semester. Hasil refleksi guru terkait pembelajaran 

menunjukkan bahwa belum maksimalnya prestasi belajar peserta didik adalah  
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belum digunakannya model pembelajaran yang belum membuat peserta didik 

aktif di dalam kelas, materi pembelajaran yang terlalu banyak sehingga 

peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan belum 

digunakannya media pembelajaran sebagai sarana untuk menyampaikan 

materi. 

Peneliti dan guru sepakat untuk berkolaborasi memperbaiki proses 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan bantuan media 

pembelajaran karu pintar yang telah didiskusikan bersama dengan guru kelas. 

Model pembelajaran ini dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk 

aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan menggunakan 

model Two Stay Two Stray peserta didik tidak hanya belajar namun juga 

melakukan permainan.  

Penggunaan model tersebut dilakukan untuk menumbuhkan keaktifan 

pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran juga dibantu 

dengan penggunaan media pembelajaran kartu pintar untuk menumbuhkan 

ketertarikan dan rasa ingin tahu peserta didik. Penggunaan media 

pembelajaran kartu pintar yang berisi informasi tentang materi pembelajaran 

diharapkan dapat mempermudah peserta didik dalam menerima pesan dari 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Prestasi belajar peserta didik belum maksimal sehingga dilakukan 

penelitian tindakan kelas untuk perbaikan dengan merumuskan penelitian 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 
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Stray Dengan Bantuan Media Pembelajaran Kartu Pintar Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Tema 8 Daerah Tempat 

Tinggalku Kelas IV SD Negeri Kuripan 03”. 

B. Rumusan Masalah 

Prestasi belajar peserta didik yang belum maksimal memunculkan 

rumusan masalah adalah bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray dengan bantuan media pembelajaran kartu pintar dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran tema 8 

Daerah Tempat Tinggalku kelas IV SD  Negeri Kuripan 03? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

kelas IV SD Negeri Kuripan 03 dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada tema 8 Daerah Tempat Tinggalku 

dengan bantuan media pembelajaran kartu pintar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan tambahan mengenai upaya 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik menggunakan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan bantuan 

media pembelajaran kartu pintar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta didik 
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1) Memberikan pengalaman belajar dengan metode baru bagi peserta 

didik. 

2) Meningkatnya prestasi belajar peserta didik melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan bantuan 

media pembelajaran kartu pintar. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatnya profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 

2) Meningkatnya keterampilan guru dalam penggunaan berbagai 

model dan media pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah dasar. 

d. Bagi Peneliti 

 Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai 

proses penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan. 
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