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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupan 

manusia, tanpa adanya pendidikan manusia tidak akan mampu 

mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Untuk mensuskseskan 

pembangunan pendidikan di Indonesia perlu dilakukan perbaikan dan 

peningkatan mutu pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan 

jaman. Perbaikan dan penyempurnaan bidang pendidikan tentunya 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

perkembangan masyarakat, serta melihat tantangan global yang akan 

berdampak pada kebutuhan pembangunan.  

Untuk mewujudkan dan mensukseskan tujuan pendidikan tersebut, 

maka disusunlah suatu kurikulum yang disesuaikan dengan 

perkembangan jaman. Kurikulum yang digunakan hingga saat ini 

merupakan suatu pedoman dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

pada hakekatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang 

bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, untuk mencapai  tujuan yang telah ditetapkan (Yusnandar, 2012, 

hlm. 30) 

Pembelajaran yang dilakukan harus terjadi interaksi antara guru 

dan siswa sehingga materi ajar dapat terlaksana dengan baik. 

Pembelajaran yang akan berjalan dengan baik apabila sesuai dengan 

tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Tujuan kurikulum yang ada 

terdapat pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar guru harus memperhatikan 

karakteristik yang dimiliki siswa dalam belajar. Seperti yang di jelaskan 

(Wisudawati dan Sulistyowati, 2008, hlm.22)IPA merupakan rumpun 

ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam 
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yang faktual (factual), baik berupa kenyataan (rality) atau kejadian 

(event) dan hubungan sebab-akibatnya. 

Pada Kompetensi DasarIPA kelas V Sekolah Dasar konsep Banjir 

terdapat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni Mengidentifikasi 

Banjir yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup 

dan lingkungan. Melihat pada Kompetensi Dasar tersebut siswa 

diharapkan mampu memahami Banjir yang terjadi dan dampaknya bagi 

kehidupan. Dalam materi Banjir siswa kelas V SD diarahkan untuk 

dapat melaporkan Banjir yang ada di Indonesai. Selain itu, siswa 

diharapkan mampu mengerti akan makna dari Banjir tersebut baik 

sebab maupun akibat Banjir bagi makhluk hidup di bumi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SDN Ranca Tales 

Kecamatan Taktakan Kota Serang tentang mater Banjir siswa kelas V 

umumnya diberikan materi pengenalan sata dan memberikan contoh-

contoh dari Banjir tersebut. Pada konsep banjir misalnya siswa hanya 

diajarkan melalui buku pelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA saai ini 

,pada proses pembelajaran guru sering mengabaikan karakteristik yang 

dimiliki siswa dalam belajar, selama ini guru dalam melaksanakan 

pembelajaran hanya menggunakan sumber buku yang ada di sekolah 

saja sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini berkembang 

pesat yang mengakibatkan konseptual yang dimiliki gurumenjadi 

terbatas dan kaku. Hal ini, menyebabkan pembelajaran menjadi 

terhambat atau adanya kesulitan belajar (learning obstacle). 

Penggunaan pembelajaran kooperatif diharapkan mampu 

mengatasi kesulitan belajar siswa karena dalam pembelajaran ini siswa 

di bagi dalam sebuah kelompok dan saling berinteraksi dengan teman 

lainnya. Zamroni (dalam Trianto, 2009, hlm. 57) mengemukakan 

bahwa manfaat penerapan belajar kooperatif adalah dapat mengurangi 

kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input pada level 

individual. Di samping itu, belajar kooperatif dapat mengembangkan 

solidaritas sosial di kalangan siswa. Pada pembelajaran konsep Banjir 
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bila ditinjau dari kompetensi yang ingin dicapai adalah salah satunya 

siswa dapat melaporkan dan mengerti dampak peritiwa alam, dengan 

pembelajaran secara kelompok siswa dapat lebih berinteraksi dan 

bertukar informasi dengan teman lainnya.  

Kesulitan belajar siswa pasti ada dalam setiap konsep pada materi 

peritiwa alam contohnya dalam buku elektronik (BSE) kelas V yang 

disusun oleh Winarti, Winarto & Sunarno. Dalam buku tersebut 

pembahasan Banjir hanya mengulas pengertian dan gambar dari 

masing-masing Banjir, sehingga kesan materi kurang menarik dan 

membuat siswa langsung belajar materi pokok dan tidak diarahkan 

untuk permulaan pengenalan Banjir.  

Penyampaian materi pada buku yang terlalu panyak pengertian 

akan membuat siswa jenuh dan terkesan monoton. Penyajian buku 

memang harus seimbang antara gambar dan pengertian yang dibuat 

sebagai penarik kesimpulan dari konsep yang dibahas. Untuk itu, 

peneliti memilih Desain Pembelajaran Konsep Banjir Berbasis 

Cooperative Learning Tipe Team Assist Individualization Berdasarkan 

Analisis Kesulitan Belajar ( learning obstacle )  SD Kelas V. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang tersebut, maka secara umum rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana Desain Pembelajaran 

Konsep Banjir Berbasis Cooperative Learning Tipe Team Assist 

Individualization Berdasarkan Analisis kesulitan belajar ( Learning 

Obstacle ) SD kelas V” 

Masalah tersebut diatas dijelaskan lebih terarah melalui pertanyaan 

penelitian sebagai berikut:   

1. Bagaimana kesulitan belajar pada proses pembelajaran IPA konsep 

banjir di SD kelas V? 

2. Bagaimana desain didaktis pembelajaran IPA konsep banjir yang 

dapat mengatasi keslitan belajar di SD kelas V? 
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3. Bagaimana hasil belajar desain didaktis pembelajaran IPA konsep 

banjir di SD kelas V? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui 

Desain Pembelajaran Konsep Banjir  Berbasis Cooperative Learning 

Tipe Team Assist Individualization Berdasarkan Analisis kesulitan 

belajar ( Learning Obstacle ) SD kelas V Tujuan umum tersebut 

kemudian dikhususkan menjadi tujuan penelitian yang dijelaskan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Membantu  kesulitan belajar ( learning obstacle ) pada 

pembelajaran IPA konsep banjir. 

2. Mendeskripsikan desain pembelajaran tentang konsep banjir yang 

dapat mengatasi kesulitan belajar siswa. 

3. Meningkatkan hasil belajar desain didaktis pembelajaran berbasis 

cooperative learning tipe team assit individualization dalam 

pembelajaran IPA konsep banjir.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil dari Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan 

mampu memberikan manfaat terhadap proses pembelajaran IPA di 

Sekolah Dasar. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Untuk mengetahui kesulitan belajar ( learning obstacle ) dalam 

pembelajaran konsep Banjir berbasis cooperative learning 

sehingga dapat menghasilkan metodologi baru yang dapat 

dijadikan contoh merancang pembelajaran berdasarkan analisis 

kesulitan belajar (learning obstacle) siswa. 

b. Memperoleh wawasan mengenai pendekatan cooperative 

learning tipe team assist individualization. 



5 
 

Arif Hidayat, 2015 

DESAIN PEMBELAJARAN KONSEP BANJIR BERBASIS COOPERATIVE LEARNING TIPE TEAM ASSIST 

INDIVIDUALIZATION BERDASARKAN ANALISIS KESULITAN BELAJAR (LEARNING OBSTACLE) SD KELAS 

V 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

c. Untuk menghasilkan desain didaktis baru dalam pembelajaran 

konsep banjir berbasis cooperative learning. 

 

2. Bagi Siswa 

Dari hasil penelitian ini akan ada desain pembelajaran 

berdasarkan analisis kesulitan belajar sehingga siswa akan lebih 

paham dan mengerti tentang konsep Banjir sehingga tidak 

mengalami kesulitan belajar. 

3. Bagi Guru 

Hasil penelitian memberikan pengetahuan tentang kesulitan 

belajar ( learning obstacle ) yang dialami siswa pada pembelajaran 

konsep Banjir dan diharapkan guru dapat menerapkan desain 

didaktis baru darihasil penelitian ini.  

 

E. Definisi Operasional 

1. Desain Pembelajaran 

 “Secara sederhana desain pembelajaran dapat diartikan sebagai 

proses merancang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

pengalaman belajar, sumber-sumber belajar, dan evaluasi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik agar peserta 

didik mau dan mampu untuk belajar” (Wiyani, 2013, hlm.24) 

Dari uraian pendapat di atas, peneliti dalam penelitian ini mencoba 

merancang suatu desain pembelajaran yang dapat diterapkan dengan 

tepat sesuai dengan analisis kesulitan belajar siswa yakni sulit 

memahami suatu makna pembelajaran. Untuk permulaan dalam 

mengetahui permasalahan tersebut peneliti melakukan repersonalisasi 

atau mengidentifikasi isi buka siswa, selanjutnya akan di proses 

menjadi suatu masalah dan membuat desain pembelajaran untuk 

mengatasinya.  
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2. Konsep Banjir 

konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang 

menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas kejadian atau 

hubungan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkret atau gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang 

ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami 

hal-hal lain (Wikipedia Indonesia 2013) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peristiwa adalah kejadian 

(hal, perkara, dsb) yang benar-benar terjadi, sedangkan alam adalah 

segala yang ada di langit dan di bumi, jadi peristiwa lama merupakan 

suatu kejadian yang terjadi di langit dan bumi. Dalam buku ajarnya 

(BSE) sulistyanto dan wiyono (2008, hlm.176) Banjir merupakan 

peristiwa alam dimna air menutupi permukaan bumi dan menjelaskan 

beberapa peristiwa alam yang ada di indonesia adalah banjir, tanah 

longsor, tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. 

 

3. Pendekatan Cooperative Learning 

“Pendekatan atau pembelajaran cooperative learning merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen 

“(Rusman, 2012, hlm. 202). 

Johnson (dalam Rusman, 2012, hlm. 204) mengungkapkan belajar 

cooperative adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran 

yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan 

belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut.  

Slavin (dalam Trianto, 2008, hlm.61-62) menjelaskan konsep 

utama dari belajar kooperatif adalah sebagai berikut : 

a. Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok 

mencapai kriteria yang ditentukan  
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b. Tnaggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya 

kelompok tergantung pada belajar individual semua anggota 

kelompok. Tanggung jawab ini terfokus dalam usaha untuk 

membantu yang lain dan memastikan setiap anggota kelompok 

telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuan yang lain. 

c. Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa 

telah membantu kelompok dengan cara meningkatkan mereka 

sendiri. Hal ini memastikan bahwa siswa berkemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah sama-sama tergantung untuk 

melakukan yang terbaik dan bahwa kontribusi semua anggota 

kelompok sangat bernilai. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan 

Cooperative Learning Tipe Team Asisst Individualization atau 

Student Team Achivement Division Merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana ,dan merupakan 

model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif, komponen utamanya yaitu 

presentasi kelas, tim kuis, skor kemajuan individu dan rekognisi 

tim ( Slavin, 2009, hlm.143). 

 

4. Analisis Kesulitan Belajar (learning obstacle) 

“Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak 

dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan 

ataupun gangguan dalam belajar” (Djamaral, 2008, hlm.235) 

Dalam pengertian diatas secara garis besar kesulitan belajar yang 

dialami siswa merupakan hambatan dari suksesnya pembelajaran. 

Pada pembelajaran IPA sering ditemukan kesulitan belajar (learning 

obstacle) dalm suatu konsep tertentu. Hal ini menjadi fokus perhatian 

guru dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa supaya dalam 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

 


