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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

IPA adalah studi mengenai alam sekitar, dalam hal ini berkaitan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

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

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Cain & Evans 

(1990) menyatakan bahwa IPA mengandung empat hal yaitu: konten atau produk, 

proses atau metode, sikap, dan teknologi.  

IPA sebagai konten dan produk mengandung arti bahwa di dalam IPA 

terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah 

diterima kebenarannya. IPA sebagai proses atau metode berarti bahwa IPA 

merupakan suatu proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. IPA 

sebagai sikap berarti bahwa IPA dapat berkembang karena adanya sikap tekun, 

teliti, terbuka, dan jujur. IPA sebagai teknologi mengandung pengertian bahwa 

IPA terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan. Jika IPA mengandung 

keempat hal tersebut, maka dalam pendidikan IPA di sekolah seyogyanya siswa 

dapat mengalami keempat hal tersebut, sehingga pemahaman siswa terhadap IPA 

menjadi utuh dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hidupnya. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat dipandang sebagai produk dan 

sebagai proses. Secara definisi, IPA sebagai produk adalah hasil temuan-temuan 

para ahli saintis, berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori-teori. Sedangkan IPA 
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sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam 

menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan 

tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. IPA sebagai produk tidak 

dapat dipisahkan dari hakekatnya IPA sebagai proses. Siswa SD yang secara 

umum berusia 6-12 tahun, secara perkembangan kognitif termasuk dalam tahapan 

perkembangan operasional konkrit. Tahapan ini ditandai dengan cara berpikir 

yang cenderung konkrit/nyata. Siswa mulai mampu berpikir logis yang elementer, 

misalnya mengelompokkan, merangkaikan sederetan objek, dan menghubungkan 

satu dengan yang lain. Konsep reversibilitas mulai berkembang. Pada mulanya 

bilangan, kemudian panjang, luas, dan volume. Siswa masih berpikir tahap demi 

tahap tetapi belum dihubungkan satu dengan yang lain. 

Proses belajar dan mengajar merupakan suatu langkah untuk 

membimbing siswa dalam menguasai suatu konsep dan sub konsepnya. Siswa 

dibimbing melalui metode mengajar dan media pembelajaran sehingga dapat 

menguasai konsep suatu pokok bahasan. Ketercapaian konsep merupakan konsep-

konsep dalam Standar Isi KTSP yang secara minimal harus dikuasai oleh siswa. 

Ketercapaian konsep dapat diukur melalui tes ketercapaian konsep kepada siswa. 

Kemampuan siswa dapat digolongkan menjadi 3 ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Hasil belajar ranah kognitif 

berkaitan dengan penalaran dan mudah diamati dengan menggunakan tes. 

Menurut Gorman dalam Bambang Subali dan Paidi (2002: 13) kemampuan 

seseorang meliputi kemampuan intelektual (aptitude) dan kemampuan 
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psikomotor. Kemampuan intelektual mencakup produk dan proses. Adapun yang 

termasuk produk adalah fakta, konsep, dan struktur ilm pengetahuan, sedangkan 

yang termasuk proses adalah kreativitas, pemecahan masalah, dan komprehensif. 

Pencapaian belajar atau hasil belajar duperoleh setelah melakukan suatu program 

pembelajaran. Penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa merupakan salah satu 

cara untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Namun kenyataan dilapangan dalam proses pembelajaran IPA, guru tidak 

kreatif  hanya mengandalkan sepenuhnya pada buku paket yang bersumber dari 

departemen pendidikan  atau buku teks lain, ataupun gurunya yang kurang 

menguasai metode pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran IPA guru tidak 

termotivasi untuk melakukan demonstrasi, pengamatan atau percobaan  walaupun 

dengan media sederhana. Guru lebih melihat hasil dari pada proses karena 

banyaknya materi yang harus disampaikan. 

IPA adalah studi mengenai alam sekitar, dalam hal ini berkaitan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

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

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Cain & Evans 

(1990) menyatakan bahwa IPA mengandung empat hal yaitu: konten atau produk, 

proses atau metode, sikap, dan teknologi.  

PTK perlu dilakukan karena masih banyak kekurangan dan kelemahan 

yang dirasakan dalam proses  pembelajaran yang dilaksanakan selama ini, dimana 

pembelajaran masih bersifat konvensional, sehingga mengakibatkan kurangnya 
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pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dan siswa tidak termotivasi 

untuk belajar. Dengan dilakukannya PTK diharafkan akan dapat diketahui hasil 

belajar siswa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kurikulum dengan 

menggunakan strategi pembelajaran dan pendekatan yang tepat. 

Hasil belajar siswa SD pada mata pelajaran IPA selama ini masih 

dirasakan kurang memuaskan oleh beberapa kalangan pendidik. Hal itu diperkuat 

oleh hasil observasi awal penelitian dilapangan yang diketahui hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA dikelas IV SDN Cilangla Kecamatan Cireunghas 

Kabupaten Sukabumi masih kurang dibandingkan dengn hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran lain. Rendahnya hasil belajar ini tidak terlepas dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, yang masih menggunakan pendekatan 

tradisional. 

Pada saat membuka pembelajaran IPA, guru langsung meminta siswa 

membuka buku lembar kerja siswa tanpa memberikan pertanyaan yang dapat 

memancing wawasan siswa. Disamping itu guru dalam menyampaikan materi 

masih bersifat abstrak, misalkan mengamati langsung contoh hubungan antara 

sumber daya alam dengan lingkungan dan teknologi. sehingga ada sebagian siswa 

yang mengerti dan siswa lain cuman duduk diam tidak mengerti apa yang 

dijelaskan oleh guru. Selain itu dala kegiatan belajar mengajar guru hanya 

berpatokan pada buku paket dan metode yang dipakai hanya menggunakan 

metode ceramah saja tidak bervariasi, sehingga siswa jga merasa jenuh dan malas 

dalam belajar IPA. 



5 
 

 
 

Dengan demikian dari masalah yang muncul dalam proposal penelitian ini 

penulis menuangkannya dalam sebuah judul: Penerapan Strategi Pembelajaran 

Kooperatif Team-Pair-Solo Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran IPA Materi Sumber Daya Alam dan Teknologi ( PTK Kelas 4 

SD Negeri Cilangla Semester 2 Tahun Pelajaran 2011-2012 Kecamatan 

Cireunghas Kabupaten Sukabumi ). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas Maka rumusan 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran IPA siswa kelas IV melalui 

strategi  pembelajaran “ Kooperatif  Tipe Team-Pair-Solo “ 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPA siswa kelas IV melalui 

strategi  pembelajaran “ Kooperatif Tipe Team-Pair-Solo “ 

3. Bagaimanakah Peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA 

materi  Sumber Daya Alam dan Teknologi kelas IV semester 2 tahun 

pelajaran 2011-2012.  

4. Dari semua yang dikemukakan di atas, peneliti lebih memfokuskan 

pada aspek pengetahuan dan keterampilan, sementara aspek apektif 

tidak dilakukan. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

tentang penerapan strategi pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Pair-Solo  
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materi sumber Daya Alam dan Teknologi dikelas 4 semester 2 di SDN 

Cilangla Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi.  

 

2. Tujuan Khusus 

Adapaun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

deskripsi tentang :  

1. Memperoleh gambaran bagaimana perencanaan pembelajaran IPA 

siswa kelas IV melalui Strategi pembelajaran Kooperatif Tipe Team-

Pair-Solo 

2. Memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA 

siswa kelas IV melalui Strategi pembelajaran Kooperatif Tipe Team-

Pair-Solo 

3. Peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA kelas IV semester 2 

materi  sumber daya alam. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait 

yaitu : 

1. Siswa 

Dengan menggunakan penerepan strategi pembelajaran Kooperatif 

tipe Team-Pair-Solo siswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

dan memperoleh nilai atau hasil belajar belajar yang memuaskan dalam 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam. 
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2. Guru 

Akan memberikan masukan yang bersifat praktis dalam upaya 

meningkatkan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan 

kualitas proses dan hasil belajar siswa serta menambah wawasan 

pengetahuan dan keterampilan guru dalam menentukan solusi untuk 

permasalahan yang muncul dalam kegiatan belajar mengajar IPA . 

 

3. SDN Cilangla 

Bagi instansi memberikan kontribusi yang positif bagi sekolah 

dalam mengembangkan model pembelajaran dan untuk meningkatkan 

kualitas Sekolah Dasar Negeri Cilangla Kecamatan Cireunghas Kabupaten 

Sukabumi. 

 

E. Definisi Operasional 

Ada beberapa istilah yang akan di jelaskan secara operasional yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan, yaitu : 

1. Pembelajaran IPA  

Proses belajar dan mengajar IPA merupakan suatu langkah 

untuk membimbing siswa dalam menguasai suatu konsep dan sub 

konsepnya. Siswa dibimbing melalui metode mengajar dan media 

pembelajaran sehingga dapat menguasai konsep suatu pokok bahasan. 

Ketercapaian konsep merupakan konsep-konsep dalam Standar Isi 
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KTSP yang secara minimal harus dikuasai oleh siswa. Ketercapaian 

konsep dapat diukur melalui tes ketercapaian konsep kepada siswa. 

 

2. Stratgi Pembelajaran Kooperatif tipe Team-Pair-Solo 

Strategi pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru 

untuk membuat langkah-langkah dalam proses belajar mengajar 

dengan menerapkan berbagai metode dalam pelaksanaannya untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat wina 

sanjaya (2010:126) bahwa strategi pembelajaran adalah perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Pembelajaran kooperatif dalam penelitian ini adalah proses 

kegiatan belajar mengajar yang menerapkan kerjasama 

kelompokmdalam pembelajarannya untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Sejalan dengan Wina Sanjaya (2010:244) bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan. 

Team-Pair-Solo dalam penelitian ini adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang memiliki tiga tahap :  

 Tahap pertama siswa diajak untuk membuat kelompok kecil 

yang terdiri 4 siswa untuk memecahkan suatu masalah. 

 Tahap kedua setiap kelompok dibagi menjadi berpasangan 

untuk memecahkan masalah. 
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 Tahap ketiga siswa kembali ketempat duduknya untuk 

memecahkan masalah secara individu. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui 

pembelajaran yang  Indikator Capaian Kompetensi (ICK)  terumuskan 

dalam  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hasil belajar 

Kemampuan siswa dapat digolongkan menjadi 3 ranah yaitu  meliputi : 

 Ranah Kognitif (Produk) 

Produk dalam pembelajaran IPA yaitu kemampuan 

menggunakan pemikiran yang kreatif dan kritis, memecahkan 

masalah terhadap fenomena alam  

 Ranah Afektif (Sikap) 

Sikap dalam pemeblajaran IPA yaitu kemampuan bekerja 

sama dengan efektif dalam kelompok 

 Ranah Psikomotor (Proses) 

Proses dalam pembelajaran IPA yaitu kemampuan 

melakukan pengamatan atau percobaan terhadap fenomena alam 

dan obyek yang diketahuinya.  

Kemampuan siswa dapat digolongkan menjadi 3 ranah yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Hasil belajar ranah 

kognitif berkaitan dengan penalaran dan mudah diamati dengan 

menggunakan tes. Menurut Gorman dalam Bambang Subali dan Paidi 

(2002: 13) kemampuan seseorang meliputi kemampuan intelektual 

(aptitude) dan kemampuan psikomotor. Kemampuan intelektual 
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mencakup produk dan proses. Adapun yang termasuk produk adalah 

fakta, konsep, dan struktur ilm pengetahuan, sedangkan yang termasuk 

proses adalah kreativitas, pemecahan masalah, dan komprehensif. 

Pencapaian belajar atau hasil belajar diperoleh setelah melakukan suatu 

program pembelajaran. Penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

 

 

 

 


