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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah unsur sadar dan terencana untuk mewujudkan

terjadinya pembelajaran sebagai suatu proses aktualisasi potensi siswa

menjadi suatu kompetensi. Ada dua konsep pendidikan yang berkaitan

dengan lainnya, yaitu belajar dan pembelajaran. Konsep belajar berakar pada

pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik.

Inti dari kegiatan pembelajaran dalam proses pendidikan adalah belajar.

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya.1

Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan, namun suatu

proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan

munculnya perubahan tingkah laku. Aktivitas mental itu terjadi karena

adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadarinya. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas

mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga

menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif baik dalam aspek

pengetahuan, sikap, dan psikomotorik.2

1 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.
4, 2003, hlm. 2.

2 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2009), hlm. 229
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Perubahan tingkah laku yang dimaksud bersifat positif yang

mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh dalam

proses belajar mengajar. Kegitan belajar mengajar melibatkan beberapa

komponen yaitu peserta didik, guru (pendidik), tujuan pembelajaran, isi

pembelajaran, metode mengajar, media dan evaluasi. Metode mempunyai

kedudukan yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan hasil

belajar siswa dan untuk itu guru bertanggung jawab melaksanakan proses

belajar mengajar dan berkewenangan memilih dan menentukan metode

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam pendidikan.

Jadi, metode dalam mengajar perlu dikuasai oleh seorang guru.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka salah satu usaha guru

sebagai tenaga pengajar profesional, yaitu menggunakan metode

pembelajaran yang sesuai dengan berbagai macam strategi pembelajaran agar

proses pembelajaran lebih menarik perhatian siswa dan dapat merangsang

siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar pada setiap mata

pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang  dikaji pada tingkat SD adalah mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA diperlukan dalam kehidupan

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-

masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara

bijaksana untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan pengetahuan

tentang lingkungan harus dimengerti oleh setiap orang.

Idealnya IPA yang diajarkan menekankan pada mengembangkan

rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang
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saling mempengaruhi antara sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat.

Idealnya juga  mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam

sekitar, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan meningkatkan

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan

lingkungan alam. Ilmu ini penting sekali dipelajari karena tanpa disadari

siswa akan selalu berhubungan dengan alam dalam kehidupan sehari-hari,

oleh karena itu materi pelajaran IPA harus dikuasai dengan baik oleh setiap

siswa.

Guru harus mampu untuk menciptakan proses pembelajaran sebaik

mungkin agar materi pembelajaran IPA dikuasai dengan baik oleh setiap

siswa dan supaya dapat merangsang siswa sehingga berdampak pada

peningkatan hasil belajar siswa. Apabila nilai siswa hasilnya rendah, jangan

disalahkan itu hanya kesalahan siswa semata. Karena rendahnya hasil belajar

siswa tidaklah semata-mata kesalahan siswa. Akan tetapi, juga disebabkan

kesalahan guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi

memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah guru, sehingga proses

pembelajaran cenderung membuat siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif,

dan hanya mencatat saja. Akibatnya siswa malas untuk belajar.3

Selama ini proses pembelajaran yang dilakukan guru sering

menerapkan metode belajar konvensional yaitu suatu metode pengajaran yang

menempatkan guru sebagai inti dalam keberlangsungan proses pembelajaran.

Dalam metode ini, peran siswa dapat dikatakan pasif. Siswa tidak diberi

3 Slameto, Loc Cit.,  hlm. 65.
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kesempatan banyak untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan

siswa yang lainnya. Guru memiliki peranan penting dalam menjaga

keberlangsungan proses pembelajaran, karena guru harus menjelaskan materi

secara panjang lebar untuk menjamin materi tersebut dapat dipahami oleh

semua siswa.

Berdasarkan pengamatan penulis di SD Negeri 001 Pulau Kecamatan

Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar terlihat gejala-gejala atau

fenomena-fenomena pada mata pelajaran IPA, yaitu sebagai berikut:

1. dari 17 orang siswa hanya 8 orang  / 47,06% siswa yang bisa menjawab

soal IPA yang telah diberikan,

2. dari 17 orang siswa hanya 6 orang siswa yang bisa menjawab pertanyaan

dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah disampaikan guru,

berupa evaluasi dengan tanya jawab,

3. hasil ulangan siswa pada mata pelajaran IPA sebanyak 9 orang siswa

yang belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

telah ditetapkan yaitu 65.

Guru telah melakukan upaya perbaikan untuk mengatasi masalah

tersebut, diantaranya dengan menerapkan berbagai metode, seperti metode

memberian tugas dan metode drill. Memberikan reward berupa memberikan

hadiah dan pujian kepada siswa, memberikan pelajaran tambahan diakhir

proses belajar mengajar, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil

meningkatkan hasil belajar siswa. Masih banyak siswa yang belum mencapai

KKM yang telah ditetapkan yaitu 65.
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Untuk mengantisifasi kasus tersebut, guru memegang peranan yang

sangat penting dalam upaya menigkatkan hasil belajar siswa agar tujuan

pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Guru dituntut untuk bisa

profesional dalam mengajar peserta didiknya, untuk itu ia harus bisa menyusun

strategi pembelajaran dengan menggunakan  metode pembelajaran yang bisa

meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Oleh karena itu, Penulis ingin

mencoba meneliti dengan menerapkan metode collaborative learning untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

Metode collaborative learning adalah proses belajar kelompok

dimana setiap kelompok menyumbamgkan ide, sikap, pendapat, kemampuan

dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling

meningkatkan pemahaman seluruh pembagian pembahasan, tidak seperti pada

kelompok belajar yang hanya yang menyebabkan siswa tertentu  memahami

materi tertentu. Pada metode ini siswa berperan aktif mengali informasi yang

behubungan dengan pengalaman yang mereka lalui, belajar mengetahui, belajar

bersama.4 Ketika mereka belajar bersama teman, bukannya sendirian, mereka

mendapat dukungan emosional dan intelektual yang memungkinkan mereka

melampaui ambang pengetahuan dan ketrampilan mereka yang sekarang.5

Selanjutnya metode kolaboratif dalam pembelajaran lebih menekankan pada

pembangunan makna oleh siswa dari proses sosial yang bertumpu pada konteks

belajar. Pembelajaran kolaboratif ini dapat menyediakan peluang untuk menuju

4 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.
132

5 Melvin L. Silberman, Aktif Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung:
Nusamedia, 2011), hlm. 30
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pada kesuksesan praktik-praktik pembelajaran, dan pembelajaran kolaboratif

ini melibatkan partisipasi aktif  para siswa dan meminimalisasi perbedaan-

perbedaan antar-individu.6

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika belajar

bersama, siswa mendapatkan dukungan emosional dan intelektual yang

memungkinkan mereka melampaui ambang kemampuan mereka sekarang.

Dengan metode collaborative learning membuat siswa memiliki pemahaman

yang setara akan suatu permasalahan sehingga hasil belajar siswa dapat

meningkat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian

tindakan sebagai upaya perbaikan terhadap proses pembelajaran dengan judul:

“Penerapan Metode Collaborative Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar

Siswa pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 001 Pulau

Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar”.

B. Defenisi Istilah

1. Metode Collaborative Learning

Metode collaborative learning adalah proses belajar kelompok dimana

setiap kelompok menyumbangkan ide, sikap, pendapat, kemampuan dan

keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling

meningkatkan pemahaman seluruh pembagian pembahasan.7

6 Muhammad Thobroni & Arif Mustofa, Belajar & Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-ruzz
Media, 2011), hlm. 306

7 Risnawati, Loc Cit,.
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2. Hasil belajar

Hasil belajar adalah suatu bentuk penilaian dalam bentuk angka yang

diberikan oleh guru kepada siswa sebagai penilaian terhadap cara belajar

mereka yang dilakukan pada akhir pelajaran setelah materi selesai

dijelaskan dengan penerapan metode collaborative learning. Menilai

hasil belajar siswa dapat dilakukan guru dengan cara memberikan soal-

soal dalam bentuk tes uraian.

C. Batasan Masalah

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 001 Pulau

Kecamatan Bangkinang Seberang. Siswa kelas V di sekolah tersebut terdiri

dari dua lokal yaitu V/a dan V/b. Dilihat dari karakteristiknya siswa kelas V/a

dan kelas V/b mempunyai karakteristik yang sama. Oleh karena itu, penulis

hanya meneliti salah satu kelas yaitu di kelas V/a saja.

Selain itu, pembatasan ini juga mengingat keterbatasan penulis baik

dari segi waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penulis hanya memfokuskan

untuk meneliti Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam Melalui Penerapan Metode Collaborative Learning di

Kelas V/a Sekolah Dasar Negeri 001 Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang

Kabupaten Kampar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka

selanjutnya permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah
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penerapan metode collaborative learning untuk meningkatkan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas V Sekolah Dasar

Negeri 001 Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar?”

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Ilmu Pengetahuan Alam di kelas V Sekolah Dasar Negeri 001 Pulau

Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dengan

menggunakan Metode Collaborative Learning.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran IPA.

b. Bagi guru, metode Collaborative Learning ini dapat disajikan salah

satu alternativ metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil

belajar siswa.

c. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka

meningkatkan hasil belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 001 Pulau

Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

d. Bagi peneliti, yaitu dapat menjadi bahan acuan dan informasi untuk

dapat menggunakan metode mengajar yang lebih baik.


