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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Salah satu faktor yang bisa memajukan bangsa ini adalah 

melalui pendidikan artinya jika pendidikan suatu bangsa dapat menghasilkan 

manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, maka bangsa tersebut akan maju, 

damai dan tentram. Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa mengalami 

kemunduran maka bangsa itu akan terbelakang disegala bidang. Maka yang 

diharapkan dari pendidikan tersebut, tidak hanya sekedar melahirkan manusia-

manusia yang intelek, lebih dari itu pendidikan yang dijalankan sangat diharapkan 

melahirkan manusia yang berkarakter dan berbudi pekerti. 

Pada dasarnya kegiatan proses pembelajaran dalam pendidikan yang 

khususnya berlangsung di sekolah adalah adanya interaktif antara siswa dan guru. 

Guru bukan hanya menjadi pusat dari kegiatan proses pembelajaran, namun 

keterlibatan siswa aktif dan penggunaan metode belajar menjadi hal yang tidak 

kalah pentingnya. Agar dapat merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam 

kegiatan proses pembelajaran, guru dituntut harus lebih kreatif dalam 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, di antaranya adalah dengan menguasai 

materi pembelajaran, dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran, model 

pembelajaran dan menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan, sehingga dapat tercipta kondisi pembelajaran yang 

efektif di kelas dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai 
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dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa yang 

baik. 

Peserta didik mempunyai hak dan kebebasan untuk menyatakan pendapat 

pada proses pembelajaran. Saat berlangsungnya proses pembelajaran seharusnya 

bukanlah guru yang lebih mendominasi kegiatan pembelajaran sehingga siswa 

hanya dianggap sebagai suatu benda yang pasif, yang hanya mendengarkan dan 

mematuhi apa yang disampaikan oleh guru. Seharusnya dalam kegiatan proses 

pembelajaran komunikasi antara siswa dan guru harus sama-sama aktif, dalam 

mentransfer ilmu pengetahuan tidak hanya dari guru akan tetapi  dari siswa satu 

kesiswa lainnya. Proses pembelajaran yang diliputi oleh suasana hening, serius 

dan penuh konsentrasi terhadap pelajaran, akan menjadikan siswa merasa 

kelelahan, bosan, capek dan lain-lain. Siswa hendaknya diizinkan untuk 

mengeluarkan pendapatnya, berinteraksi dengan teman kelompoknya, 

dipersilahkan untuk bertanya, dan lain-lain.  

Berdasarkan wawancara bebas1 dengan guru kelas V SD Negeri 

Tabanggele oleh Bapak Muslimin, banyak ditemukan permasalahan yang 

dihadapi. Guru masih menggunakan metode konvensional, akibatnya sebagian 

besar para siswa masih didapati berbicara dengan teman sebangkunya saat 

kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, saat guru mengajukan 

pertanyaan, tidak adanya kepercayaan diri pada siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Pada saat dilakukan kegiatan diskusi hanya sebagian kecil saja yang 

aktif selebihnya hanya ikut-ikutan saja sebagai pelengkap dan masih banyak siswa 

                                                             
1Wawancara dengan Bapak Muslimin, Guru kelas V SDN Tabanggele Kecamatan 

Anggalomoare, Kabupaten Konawe, pada tanggal 14 Desember 2016. 



16 
 

yang mengerjakan kegiatan sendiri di luar forum seperti bercanda. Masih 

kurangnya keaktifan siswa ini baik dalam kegiatan diskusi maupun saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh rendahnya perhatian siswa dalam belajar, 

sehingga masih sering didapati siswa yang kurang konsentrasi dalam mengikuti 

pelajaran. Bila dilihat dari hasil ulangan semester pada mata pelajaran IPA 

menunjukkan bahwa hasil belajar  siswa tidak memenuhi KKM, nilai KKM yang 

harus dicapai oleh para siswa yakni ≤ 70. Terbukti bahwa 7 (31,81 %) siswa 

mendapat nilai 70, 6 (27,27%) orang siswa mendapat nilai 65, dan 9 (40,90%) 

orang siswa mendapat nilai 60 ke bawah.2 Hasil tersebut tidak begitu memuaskan 

bagi wali kelas khususnya dan sekolah pada umumnya. Untuk mengatasi semua 

permasalahan di atas dapat dilakukan dengan memberikan metode yang variatif, 

cocok dengan kondisi siswa dan karakteristik pembelajaran agar siswa dapat 

merasa senang untuk belajar dan dapat memecahkan masalah dengan sikap 

terbuka, kreatif, dan inovatif.  

Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Collaborative Learning melalui permainan mencari gambar 

untuk meningkatkan Hasil Belajar IPA kelas V di SDN Tabanggele Kecamatan 

Anggalomoare Kabupaten konawe”. 

 

 

 

 

                                                             
2Hasil nilai ulangan semester ganjil tahun ajaran 2015-2016 pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas V SDN Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang terjadi di SDN Tabanggele sebagai berikut: 

1. Diskusi kelompok belum berlangsung dengan optimal  

2. Siswa jarang bertanya dan memberikan jawaban 

3. Hasil belajar tidak memenuhi KKM  

4. Interaksi antara siswa dan siswa maupun dengan guru belum terjalin 

dengan baik 

5. Guru masih sering menggunakan metode konvensional 

6. Pembelajaran IPA masih monoton, sehingga pembelajaran menjadi tidak 

menarik dan membosankan 

7. Rendahnya pengetahuan guru dalam memilih, menggunakan dan 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik 

8. Guru masih menjadi peran utama dalam kegiatan proses belajar mengajar 

dan belum banyak melibatkan siswa menjadi aktif  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut apakah 

penerapan Collaborative Learning melalui Permainan Mencari Gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V  SDN 

Tabanggele ?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Tabanggele dengan menerapkan 

Collaborative Learning melalui Permainan Mencari Gambar. 
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E. Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya terkait 

penggunaan model Collaborative Learning dalam pembelajaran IPA di 

sekolah dasar. 

b. Sebagai sumber referensi bagi penelitian yang relevan lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPA. 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan pemahaman bagi guru dalam memilih metode yang tepat 

untuk pembelajaran dan pengalaman yang berharga bagi guru dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model Collaborative 

Learning melalui Permaianan Mencari Gambar sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

2) Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu strategi tambahan 

serta bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan dalam 

menentukan kebijakan tentang strategi pembelajaran yang cocok untuk 

mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan khususnya tentang model-model atau teknik-

teknik pembelajaran yang baru dan dapat melatih kemampuan membuat 

karya ilmiah. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dari berbagai macam kalangan 

dalam memaknai judul penelitian ini peneliti perlu memberikan definisi 

operasional yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut: 

1. Pengertian Collaborative Learning ialah suatu model pembelajaran yang 

membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan 

membentuk siswa dalam satu kelompok untuk bekerjasama memecahkan 

masalah dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan kecakapan yang 

bervariasi serta mampu mengartikulasikan pemikirannya. 

2. Permainan mencari gambar adalah sebuah permainan yang dilakukan 

untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam proses 

pembelajaran serta mampu meningkatkan aktifitas dengan cara 

berkelompok agar siswa dapat melatih kerja sama dan mengasah 

kemampuan berfikir dalam mencari gambar.     
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3. Aktifitas belajar adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran seperti membaca, menulis, menyusun 

gambar, dan lain-lain yang yang ditandai dengan perubahan tingkah laku 

dan kecakapan siswa serta diharapkan siswa dapat membangun 

pengetahuannya yang diukur dengan menggunakan lembar observasi 

siswa, yang dilakukan cara serentak dengan skala penilaian. 

4. Hasil belajar IPA adalah nilai yang dicapai oleh setiap siswa setelah 

selesai proses pembelajaran pada materi pesawat sederhana yang diukur 

dengan menggunakan tes/evaluasi, yang dilakukan cara serentak dengan 

skala pengukuran. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Dengan diterapkannya 

Collaborative Learning melalui Permainan Mencari Gambar dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN Tabanggele Kecamatan 

Anggalomoare Kabupaten Konawe” 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Collaborative Learning 

1. Pengertian Collaborative Learning 

Menurut Elizabert E. Barkley dalam bukunya Collaborative Learning 

Techniques mengatakan berkolaborasi berarti bekerja bersama-sama dengan orang 

lain. Praktek pembelajaran kolaboratif berarti bekerja secara berpasangan atau 

dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. 

Pembelajaran kolaboratif berarti belajar melalui kerja kelompok, bukan belajar 

dalam kesendirian.3 

Nizar menyatakan bahwa Collaborative Learning adalah proses belajar 

kelompok yang setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, 

sikap, pendapat, kemampuan, dan ketrampilan yang dimilikinya, untuk secara 

bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Collaborative 

Learning dilandasi oleh pemikiran bahwa kegiatan belajar hendaknya mendorong 

dan membantu peserta didik dalam membangun pengetahuan sehingga mencapai 

pemahaman yang mendalam. Lebih lanjut, Fall menambahkan bahwa dengan 

belajar secara berkelompok, selain dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa, 

juga dapat meningkatkan dan mengembangkan cara berpikir kreatif. Hal ini terkait 

dengan peningkatan tanggung jawab peserta didik dalam belajar secara 

berkelompok sehingga dapat menciptakan seseorang yang berpikir kreatif. 4 

                                                             
3 Elizabert E. Barkley, K. Patricia Cross, Clarie Howell Major, Collaborative Learning 

Techniques (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014) hal 04 cet III. 
4 http://Motamatika.blogspot.com/2012/11.Pengertian-Collaborative-Learning/Sundo-

nurboyo/17/11/2012.html  di unduh pada  tanggal 01 Mei 2015.    

http://motamatika.blogspot.com/2012/11.Pengertian-Collaborative-Learning/Sundo-nurboyo/17/11/2012.html
http://motamatika.blogspot.com/2012/11.Pengertian-Collaborative-Learning/Sundo-nurboyo/17/11/2012.html

