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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan dalam membantu 

peserta didik agar dapat belajar, karena peran guru bukan hanya 

mengajar melainkan membelajarkan siswa. Pembelajaran yang baik 

adalah pembelajaran yang dapat menuntun siswa pada tahap 

pemahaman, bukan hanya mengetahui tetapi siswa dapat memahami dan 

mengimplementasikan pembelajaran yang telah ia dapat di sekolah. 

Salah satu pembelajaran penting yang terdapat di Sekolah Dasar 

adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang pada 

kurikulum nasional sudah tergabung dalam pembelajaran tematik. 

Pembelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang ditujukan agar siswa 

memiliki pengetahuan, gagasan, serta konsep yang terorganisasi tentang 

alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses 

ilmiah. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA merupakan suatu proses penemuan, bukan 

hanya berupa fakta, konsep ataupun prinsip saja. 

Menurut Darmojo (dalam Samatowa, 2010, hlm.2) Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan pengetahuan yang rasional dan objektif 

tentang alam semesta dan segala isinya yang dihasilkan dari percobaan 

dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. 

Selain itu, Susanto (2013, hlm. 170-171) mengemukakan bahwa: 

Pembelajaran IPA atau sains merupakan pembelajaran 

berdasarkan pada prinsip-prinsip, proses yang mana dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. 

Oleh karena itu, pembelajaran IPA di sekolah dasar dilakukan 

dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap 

kumpulan konsep IPA. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut 

pembelajaran IPA akan mendapat pengalaman langsung melalui 

pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA seharusnya bukan hanya sebatas hafalan terhadap 

kumpulan konsep IPA, namun seharusnya dilakukan dengan melakukan 

percobaan agar siswa terlibat aktif dan 
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mampu menemukan konsep sendiri, sehingga siswa tidak hanya hafal 

tetapi juga mampu memahami konsep yang ia dapat. 

Pemahaman konsep merupakan hal yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan hanya mengetahui. Pemahaman konsep ditandai 

dengan kemampuan siswa untuk menemukan, menerjemahkan dan 

mengkontruksi makna yang di dapatkan dari pembelajaran baik secara 

lisan, tulisan, maupun grafik.  

Berdasarkan studi dokumentasi, terdapat hampir 50% siswa 

masih sulit menyimpulkan pembelajaran dengan bahasanya sendiri, 

terutama ketika pembelajaran IPA berlangsung, sebagian besar siswa 

belum mampu menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari. Selain 

itu siswa belum bisa membandingkan dan menghubungkan antara satu 

fakta dengan konsep yang telah dipelajari. Sebagai contoh; ketika siswa 

sudah belajar mengenai sebuah konsep IPA serta mengetahui contohnya 

dengan bantuan guru dan sumber belajar, namun ketika siswa diberikan 

contoh lain mereka masih kesulitan untuk mengelompokkan fakta 

tersebut kedalam sebuah konsep. 

Hal tersebut disebabkan karena pemahaman konsep siswa yang 

rendah dan menjadi kerisauan bagi guru untuk selalu berusaha 

menerapkan model, metode atau teknik pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Berdasarkan data di atas, tentu itu merupakan sebuah 

permasalahan yang perlu dicari alternatif pemecahannya, karena jika 

dibiarkan terus-menerus hal tersebut dapat berdampak buruk bagi siswa 

itu sendiri. Pasalnya pemahaman konsep merupakan hal utama dan 

penting dalam menentukan prestasi dan juga sikap siswa terhadap 

lingkungan, karena ilmu yang dipahami tentu akan diimplementasikan 

pada kehidupan sehari-hari. 

Beberapa alternatif pemecahan masalah yang peneliti ajukan 

yaitu; guru menerapkan strategi pembelajaran problem based learning, 

open ended learning, mind mapping, model pembelajaran student 

facilitator and explaining, SETS, dan atau model pembelajaran 

kolaboratif murder. Setelah peneliti melakukan literasi pada beberapa 

strategi pembelajaran di atas, dari keenam strategi tersebut peneliti 

memilih untuk menggunakan model pembelajaran kolaboratif murder. 

Hal tersebut dikarenakan model pembelajaran kolaboratif murder yang 

dikemukakan oleh Jacob, dkk. (1997, hlm.10) bahwa model 

pembelajaran kolaboratif murder merupakan model pembelajaran yang 

diadaptasi dari teori psikologi kognitif, dimana salah satu teknik dalam 
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pembelajaran kolaboratif murder  bertujuan untuk mengetahui 

kedalaman pengolahan dan pemikiran yang lebih dalam dengan cara 

menjelaskan kepada orang lain. Selain itu menurut Robert J. Sternberg 

(2008, hlm. 2) bahwa psikologi kognitif merupakan bidang studi tentang 

bagaimana manusia memahami, belajar, mengingat, dan berpikir tentang 

sesuatu informasi. 

Menurut Hythercker, dkk. (dalam Suparman, 2015, hlm. 129) 

murder merupakan singkatan dari beberapa kata yaitu Mood, 

Understand, Recall, Detect, Elaborate, dan Review, kemudian menurut 

Geta Ariani (2015, hlm. 25) sintak penerapan model pembelajaran 

kolaboratif murder memiliki beberapa kelebihan, yaitu; 1) mood dapat 

mendorong siswa untuk santai dan fokus terhadap tugas, 2) understand 

dapat membantu siswa untuk lebih memahami pembelajaran, 3) recall 

dapat membantu siswa untuk berlatih materi pembelajaran, 

mengidentifikasi gagasan utama pada setiap paragraph dalam sebuah 

teks, dan untuk membantu siswa menjelaskan serta menuangkan 

kembali materi secara lisan maupun tulisan dengan bahasanya sendiri, 4) 

detect dapat mendorong siswa untuk membuat ringkasan atau 

kesimpulan secara akurat dengan mendeteksi kesalahan atau kelalaian, 

5) elaborate memperjelas materi dengan menguraikan contoh-contoh, 

opini, aplikasi, pertanyaan, dan hubungan agar pembelajaran lebih 

bermakna, dan 6) review membantu siswa untuk mampu menuliskan 

ringkasan atau kesimpulan dari seluruh pembelajaran dengan 

menggunakan kalimat sendiri. 

Dilihat dari kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran 

kolaboratif murder tersebut bahwa model pembelajaran kolaboratif 

murder dapat melatih siswa untuk memahami pembelajaran dan dapat 

menjelaskan kembali sebuah konsep melalui lisan maupun tulisan 

dengan menggunakan kalimat sendiri. Hal ini berkaitan dengan indikator 

pemahaman konsep siswa, dimana siswa dikatakan sudah memiliki 

pemahaman konsep yang baik jika siswa menunjukkan ciri-ciri seperti 

yang dikemukakan oleh Anderson dan Krathwohl yang diterjemahkan 

oleh Prihantoro (2015, hlm. 105-114) bahwa pemahaman konsep siswa 

dapat ditandai dengan siswa mampu membandingkankan, menjelaskan, 

mencontohkan, menyimpulkan, dan merangkum.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kolaboratif Murder 



4 

Chintya Ridayanti, 2018 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOLABORATIF MURDER UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP IPA DI KELAS V SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA di Kelas V Sekolah 

Dasar” 

Penelitian ini bertujuan agar peserta didik dapat memiliki 

pemahaman konsep IPA yang baik, karena pemahaman konsep sangat 

berperan penting untuk hasil dan prestasi belajar peserta didik. Jika 

masalah ini tidak ditindak lanjuti, maka siswa akan cenderung hanya 

dapat mengetahui tanpa mengaplikasikan pengetahuannya. Jika siswa 

sudah memahami, tentu ia akan mampu mengaplikasikan 

pemahamannya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran kolaboratif murder untuk meningkatkan 

pemahaman konsep IPA siswa kelas V sekolah dasar ? 

2. Bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 

V sekolah dasar setelah diterapkan model pembelajaran 

kolaboratif murder ? 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kolaboratif 

murder untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa siswa 

kelas V sekolah dasar. 

2. Menganalisis peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas V 

sekolah dasar dengan menerapkan model pembelajaran 

kolaboratif murder. 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian memberikan informasi mengenai model pembelajaran 

kolaboratif murder dan pemahaman konsep IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan saling 

berbagi informasi dalam menyelesaikan permasalahan 

pemahaman konsep siswa. 

2) Dapat dijadikan rujukan bagi guru dalam membuat rancangan 

pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model 
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pembelajaran kolaboratif murder untuk meningkatkan 

pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar. 

b. Bagi siswa 

1) Siswa dapat membandingkan siklus air tanah melalui percobaan 

dan pengamatan. 

2) Siswa dapat menjelaskan penyebab kurangnya ketersediaan air 

bersih dan pengertian mengenai campuran homogen dan 

heterogen. 

3) Siswa dapat memberikan contoh upaya penanggulangan 

ketersediaan air bersih yang semakin berkurang serta 

memberikan contoh zat campuran homogen dan heterogen. 

4) Siswa dapat menyimpulkan pembelajaran dengan menggunakan 

kalimatnya sendiri. 

5) Siswa dapat membuat rangkuman pembelajaran. 

c. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan bahan referensi apabila melakukan penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran kolaboratif murder 

untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa sekolah 

dasar. 
 


