
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis, sehingga pelajaran IPA bukan hanya penguasaan

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prisnsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Dalam belajar IPA

siswa diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.

Pendidikan IPA di sekolah dasar (SD) diharapkan dapat menjadi wahana bagi

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaan pembelajaran IPA guru harus menggunakan metode maupun strategi

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk

mengembangkan potensi dirinya agar mampu menjelajahi dan memahami alam

sekitar secara ilmiah.

Pada kenyataannya, guru sering menemui kendala dengan banyaknya materi yang

harus diselesaikan tiap kali pertemuan di dalam kelas. Ditambah lagi dengan

siswa harus menguasai kompetensi pelajaran yang cukup banyak dalam tiap topik

pelajaran yang diajarkan. Selain itu di SD pada umumnya tidak memiliki

laboratorium IPA. Sehingga pilihan metode pembelajaran dalam mengajar lebih
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banyak menggunakan metode caramah, agar materi yang banyak tersebut dapat

dengan cepat terselesaikan tanpa memperhatikan apakah materi sudah dikuasai

siswa atau belum.

Meskipun CBSA sudah diperkenalkan sejak lama, namun belum banyak merubah

pola mengajar guru dan pola belajar siswa. Pola pembelajaran masih terfokus

pada guru. Demikian pula yang terjadi di SDN 4 Sungailangka, dalam

penyampaian pembelajaran IPA, masih banyak ditemukan siswa tidak terlibat

aktif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang sering dipakai guru dalam

pembelajaran IPA adalah metode ceramah, sehingga pembelajaran cenderung

tidak aktif. Imbasnya pada guru sendiri adalah kelelahan, karena mungkin sudah

sejak pagi hingga siang, keluar masuk kelas yang berbeda untuk mengajarkan

pelajaran IPA dengan banyak ceramah, hingga mulut terasa kaku.

Metode diskusi dan pemberian tugas terkadang juga digunakan dalam pembelajaran

IPA di SDN 4 Sungailangka. Tetapi kegiatan tersebut juga belum terlihat melibatkan

siswa secara aktif dalam belajar. Nampaknya masih sulit bagi guru untuk dapat

melibatkan secara aktif siswa dalam pembelajaran. Untuk merubah sistem

pembelajaran yang demikian memerlukan usaha yang maksimal dari guru melalui

inovasi-inovasi strategi atau metode pembelajaran. Terutama metode pembelajaran

yang mampu memotivasi siswa untuk belajar, metode pembelajaran yang mampu

memvasilitasi siswa untuk belajar.

Seperti dikatakan oleh Silberman (2006:9), dalam belajar aktif, anak didik

mengerjakan banyak sekali tugas. Anak didik harus menggunakan otak, mengkaji
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gagasan, memecahkan masalah, bahkan menerapkan apa yang mereka pelajari.

Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, bersemangat, dan penuh gairah. Bahkan

anak didik dapat sering meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa dan

berfikir keras (moving about and thinking aloud).

Oleh karena itu, guru IPA di SDN 4 Sungailangka perlu melakukan pengelolaan

pembelajaran, yang banyak menyediakan kegiatan bagi siswa untuk belajar, agar

tujuan pembelajaran terutama pencapaian kompetensi pelajaran yang telah

ditetapkan sebelumnya dapat tercapai secara optimal. Karena hasil belajar anak

didik sebagian besar ditentukan oleh proses belajar yang dilalui oleh anak didik itu

sendiri, yaitu proses belajar yang menyenangkan, bersemangat, dan penuh gairah.

Sebagai gambaran dari proses pembelajaran IPA yang telah dilakukan selama ini

di SDN 4 Sungailangka pada aspek kognitif, berdasarkan analisis terhadap hasil

ulangan harian dan mid semester pelajaran IPA kelas IV di SDN 4 Sungailangka

yang sudah berlangsung pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013 ini,

diperoleh nilai rata-rata sebesar 60,21. Sedangkan untuk hasil belajar afektif dan

psikomotor sampai saat ini belum dilakukan penilaian. Nilai rata-rata sebesar

60,21 tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif pelajaran IPA siswa

kelas IV di SDN 4 Sungailangka saat ini belum dapat dikatakan optimal.

Dengan melakukan analisa berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP), untuk

mengukur tingkat penguasaan bahan pelajaran yang diberikan atau ketuntasan

belajar siswa, yaitu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pelajaran IPA adalah 60,

maka dari perolehan nilai rata-rata hasil ulangan dan mid semester sebesar 60,21
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tersebut menggambarkan bahwa bahan pelajaran yang diberikan dari awal

semester hingga mid semester baru dapat dikuasai sebanyak 60,21%. Meskipun

nilai rata-rata ini sudah melebihi KKM yang ditetapkan sekolah, tetapi jumlah

siswa yang tuntas dan belum tuntas seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1,

masing-masing adalah 50% siswa di kelas IV tersebut yang sudah tuntas dan

belum tuntas. Hal ini menunjukkan baru ada 50% siswa yang dapat menguasai

bahan pelajaran yang diajarkan selama ini dengan baik. Dengan demikian proses

pembelajaran belum optimal.

Tabel 1. Ketuntasan Pelajaran IPA Siswa Kelas IV SDN 4 Sungailangka
Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Semester Ganjil T.P
2012/2013

No.  Nilai Frekuensi Persentase Keterangan
1. < 60 12 50% Belum Tuntas
2. 60 - 75 9 38% Tuntas
3. > 75 3 13% Tuntas

24 100%Jumlah
Keterangan : KKM pelajaran IPA kelas IV adalah 60.

Oleh karena di SDN 4 Sungailangka tersebut masih banyak ditemui siswa yang

belum tuntas dalam belajar IPA di kelas IV, maka guru IPA perlu melakukan

upaya pengelolaan kelas. Karena ada dua faktor yang dapat menentukan

keberhasilan siswa ditinjau dari segi guru, yakni pengaturan proses belajar mengajar

dan pengajaran itu sendiri, dan keduanya mempunyai saling ketergantung satu

sama lain. Kemampuan mengatur atau mengelola proses belajar mengajar yang

baik, akan menciptakan situasi yang memungkinkan anak belajar, sehingga

merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Siswa dapat belajar dalam suasana

wajar, tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar.
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Pada dasarnya dalam mengelola pembelajaran, guru dituntut untuk melakukan

persiapan-persiapan mengajar secara menyeluruh terhadap proses-proses pembelajaran

yang akan dilakukan. Menurut Sholeh (2004:58), persiapan mengajar tersebut

meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan

(actuating), dan pengawasan (controlling) terhadap pembelajaran. Sehingga dalam

setiap tahapan selalu terukur dan terpantau berbagai keadaan yang terkait dengan

peserta didik maupun kondisi obyektif dari proses pembelajaran.

Sebagai upaya peneliti untuk memperbaiki dan melakukan inovasi proses

pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 4

Sungailangka, peneliti mencoba sebuah strategi dalam pengelolaan proses

pembelajaran yang dikenal dengan nama pembelajaran kooperatif metode struktural

dengan teknik Two Stay-Two Stray (TSTS). Teknik belajar kooperatif TSTS (dua

tinggal dua tamu) dikembangkan oleh Spencer Kagan pada Tahun 1992 (Sugiyanto,

2010:54). Struktur belajar kooperatif dua tinggal dua tamu memberi kesempatan

kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah berikut :

1. Pembelajaran IPA di kelas kelihatan masih monoton.

2. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran,

sehingga siswa menjadi tidak aktif, cenderung merasa jenuh atau bosan, tidak

konsentrasi, dan tidak tertarik pada mata pelajaran IPA.
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3. Belum terjadi interaksi aktif antara siswa dengan materi pelajaran, antara

siswa dengan siswa, dan antara guru dengan siswa, karena guru cenderung

tidak melakukan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran.

4. Kualitas pembelajaran IPA saat ini belum optimal, karena perolehan nilai rata-

rata hasil ulangan dan mid semester baru mencapai 60,21. Untuk dapat dikatakan

optimal maka nilai rata-rata tersebut harus berada pada kisaran 76 – 99.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas maka peneliti akan

memfokuskan masalah penelitian ini pada masalah pengelolaan kelas atau

masalah yang ketiga, yaitu belum terjadi interaksi aktif antara siswa dengan

materi pelajaran, antara siswa dengan siswa, dan antara guru dengan siswa. Upaya

pengelolaan pembelajaran di kelas yang akan peneliti lakukan adalah mencoba

menerapkan suatu strategi pembelajaran kooperatif terstruktur TSTS. Dengan

menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran di kelas, diharapkan siswa akan

lebih aktif. Dampak yang diharapkan dari keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran tersebut adalah akan terjadi peningkatan pada hasil belajar pada

aspek kognitif maupun afektif. Oleh karena itu peneliti mengajukan rumusan

masalah, sebagai berikut :

“Bagaimanakah peningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 4

Sungailangka Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran pada aspek

kognitif maupun afektif dengan pembelajaran kooperatif TSTS?”.
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV

SDN 4 Sungailangka Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran pada aspek

kognitif maupun afektif dengan menggunakan pembelajaran kooperatif TSTS.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Siswa, proses belajar mengajar IPA di kelas IV SDN 4 Sungailangka menjadi

menarik dan menyenangkan serta hasil belajar IPA menjadi meningkat.

2. Guru, ditemukan strategi pembelajaran yang tepat atau tidak konvensional

tetapi bersifat variatif dan inovatif.

3. Sekolah, meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan hasil belajar siswa

pada mata pelajaran IPA.


