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BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, dijelaskan tentang alasan dilakukannya penelitian yang

meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitan, manfaat penelitian, batasan masalah dan definisi istilah. Adapun

penjelasannya sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah. Pendidikan juga

sebagai penyiapan warga negara, yaitu diartikan sebagai suatu kegiatan yang

terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik

(Tirtarahardja, 2005:35). Dengan kata lain pendidikan merupakan salah satu

sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan

melalui sektor pendidikan dapat dibentuk manusia yang berkualitas.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa,

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak seperti peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara

yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dilihat dari subjek yang ingin dikembangkan dalam pendidikan nasional

itu pada dasarnya adalah peserta didik, tetapi untuk dapat membelajarkan peserta

didik yang sesuai dengan tujuan setidaknya dibutuhkan beberapa faktor yang
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dibutuhkan yaitu mulai dari bahan atau hal yang akan dipelajari, faktor

lingkungan, dan faktor instrumental.

Belajar sendiri dapat dartikan sebuah proses yang dilalui secara berurutan

mulai dari mengalami, mengetahui, dan memahami. Pada dunia pendidikan,

belajar biasa dilakukan oleh seorang fasilitator yaitu guru, dimana guru memiliki

peranan penting. Soetopo (2010:64) menyimpulkan peranan seorang guru sangat

penting “karena pertama, kemampuan mengatur mereka belajar, sehingga terlibat

aktif dalam proses belajar. Kedua, karena kemampuannya menyelenggarakan dan

membimbing praktik. Ketiga, karena kemampuannya mengatur pelepasan

“instructional promt” (bimbingan) yang dilakukan saecara berangsur-angsur.

Sebagai pengelola iklim belajar, ia berkewajiban mengelola iklim lingkungan fisik

maupun psikologis”.

Berkaitan dengan pandangan di atas, sebagai seorang pendidik dituntut

agar tidak hanya mentransfer atau menyampaikan materi pelajaran dengan begitu

saja tanpa membangun konsep dari sebuah materi yang terlebih dahulu. Seperti

pada pelajaran IPA, penggunaan model sangat diperlukan untuk mempermudah

siswa dalam memahami konsep atau materi pelajaran.

Mengingat pada pembelajaran IPA banyak konsep-konsep dan materi

pembelajaran yang masih sulit untuk dipahami, sehingga perlu penanaman konsep

terlebih dahulu. Untuk itu dalam  memahami IPA peserta didik diarahkan dapat

bernalar secara induktif dan deduktif. Penalaran induktif merupakan penalaran

yang berlangsung dari hal yang khusus ke hal yang umum (generalisasi),

sedangkan penalaran deduktif merupakan penalaran yang berlangsung dari hal

yang umum (generalisasi) ke hal yang khusus (Winarni, 2011:1). Peserta didik
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setingkat SD lebih dirangsang penalaran induktifnya karena mereka akan lebih

mudah nantinya menangkap konsep jika dimulai dari hal yang khusus terlebih

dahulu. Namun terkadang guru sulit untuk membawa peserta didik masuk ke

dalam suatu keadaan yang nyata, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang

ada di sekolah.

Berkaitan dengan itu, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan

program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana.

Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi

tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Keterbatasan

sarana dan prasarana yang hampir dimiliki pada setiap sekolah di desa dapat

menyebabkan pembelajaran mengalami hambatan. Selain itu penggunaan model

pembelajaran juga sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Walaupun sarana

dan prasarana memadai di suatu sekolah tetapi dalam pembelajarannya monoton

dan membosankan maka hasil belajar siswa tidak tercapai secara maksimal.

Sebagi pendidik sebisa mungkin harus memaksimalkan pembelajaran di sekolah,

salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan

prestasi belajar siswa.

Kesulitan belajar siswa tidak hanya berasal dari diri siswa sendiri, tetapi

guru juga berperan penting. Seorang guru telah dibekali dengan berbagai

kompetensi mendidik siswa pada mata pelajaran IPA. Pada proses pembelajaran

IPA di kelas, jarang sekali guru yang menerapkan proses pembelajaran yang

kreatif dan inovatif. Seringkali guru monoton dalam memberikan pelajaran IPA
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yang menarik dan disukai siswa, sehingga muncul berbagai sikap negatif terhadap

pembelajaran IPA.

Sikap mengenai pembelajaran IPA seperti yang telah dijelaskan di atas

terjadi juga pada hampir semua siswa di SDN Pohgajih 1 Selorejo Blitar terutama

pada kelas V. Hasil observasi peneliti dengan siswa kelas V menghasilkan

informasi bahwa banyak siswa yang kurang menyukai pelajaran IPA, mereka

menganggap bahwa IPA sulit dipahami dan harus banyak membaca. Hal itu

ditunjukannya dengan hasil ketuntasan pada nilai ujian harian dari 42 siswa

menunjukkan rata-rata nilai siswa adalah 71,86%. Dengan kriteria ketuntasan

minimal belajar 77, hanya 41,37% siswa yang tuntas belajar, sedangkan 58,63%

siswa tidak tuntas belajar.

Pandangan di atas disebabkan guru lebih sering menggunakan model yang

kurang variatif serta guru cenderung hanya di depan kelas saja saat pembelajaran.

Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara langsung dalam proses

pembelajaran, mengakibatkan siswa merasa bosan saat pembelajaran IPA.

Kebosanan tersebut diatasi siswa dengan melakukan kegiatan lain seperti

beberapa siswa berbicara sendiri dengan teman sebangku, menggambar,

menyandarkan kepala di meja. Model ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas

belum menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Pada saat guru

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, banyak siswa tidak antusias

menggunakan kesempatan tersebut. Pemberian tugas mandiri menambah

kejenuhan siswa, karena sangat sedikit siswa yang antusias mengerjakan soal.

Berdasarkan pengamatan tentang kondisi pembelajaran IPA, peneliti

menganggap bahwa diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki pembelajaran IPA
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tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi kondisi tersebut adalah menerapkan

model pembelajaran belajar dimulai dengan pertanyaan. Model pembelajaran

belajar dimulai dengan pertanyaan adalah model pembelajaran yang mengajak

siswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu secara berkelompok kemudian

dari setiap siswa akan membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-

masing anggota dari kelompok lain. Pertanyaan yang tidak terjawab akan dijawab

oleh siswa dan akan dijelaskan oleh guru. Tujuan dari model pembelajaran ini

adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas, yaitu salah satunya siswa

aktif bertanya dan meningkatkan hasil belajar, siswa juga tidak merasa bosan

karena dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran.

Kelebihan model belajar dimulai dengan pertanyaan adalah dapat

meningkatkan aktivitas siswa di kelas baik dalam bertanya maupun menjawab,

sehingga siswa tidak hanya pasif, siswa juga dapat terlibat langsung dalam proses

pembelajaran sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan,

siswa akan dapat lebih cepat memahami materi yang diberikan guru.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian dengan judul Pengaruh

Penerapan Model Belajar di Mulai Dengan Pertanyaan Untuk Meningkatkan

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SDN

Pohgajih 1 Blitar Tahun Pelajaran 2015/2016.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu cara bagaimana melihat, menduga,

memperkirakan, dan menguraikan serta menjelaskan apa yang menjadi masalah.
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Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat diindentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan masih didominasi

oleh model ceramah dan penugasan.

2. Terlihat kejenuhan siswa dan kurang aktif saat proses pembelajaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terdapat di SDN Pohgajih 01 pada pelajaran

IPA di mana siswa masih sulit untuk memahami materi pelajaran, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh model pembelajaran belajar dimulai dengan pertanyaan

terhadap hasil belajar IPA kelas V SDN Pohgajih 01 Kecamatan Selorejo Blitar?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu

penelitian. Sesuai dengan permasalah yang ada maka peneliti dapat memberikan

tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Model Pembelajaran

Belajar di Mulai dengan Pertanyaan terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN

Pohgajih 1 Kecamatan Selorejo Blitar.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk

penelitian lain yang juga ingin menerapkan strategi permainan untuk memberikan

pembelajaran yang menyenangkan, mudah dipahami oleh siswa, dan memperbaiki



7

model pembelajaran yang berpusat pada guru agar juga dapat melibatkan siswa

untuk aktif.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dan

pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan

pendidikan terutama kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran

dengan mudah di SDN Pohgajih 01 Selorejo Blitar.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta dapat memberikan

manfaat  bagi siswa, guru, sekolah dan untuk penelitian selanjutnya.

1. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa

dalam meningkatkan kemampuan kerjasama dan membantu siswa

yang lemah saat pelajaran serta menjadikan siswa menjadi lebih aktif

dan lebih mudah untuk memahami materi pembelajran.

2. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan

salah satu acuan untuk guru untuk memilih metode pembelajaran.

3. Bagi sekolah, alternatif memberikan motivasi siswa oleh kalangan

pendidik pada umumnya dalam lingkungan sekolah serta diharapkan

akan bermanfaat dalam upaya peningkatan mutu dan efektifitas

pembelajaran disekolah.

4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.
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1.6 Batasan Masalah

Mengingat kemampuan dan keterbatasan peneliti dalam melakukan

penelitian untuk menghindari terlampau luasnya penelitian yang akan

dilakukan, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dengan materi

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Standar Kompetensi

mengidentifikasi fungsi organ tubuh dan hewan. Kompetensi Dasar 1.2 alat

pernafasan pada hewan. Pada materi macam-macam alat pernafasan pada

hewan. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pohgajih 1 pada kelas V A

sebanyak 21 siswa, 10 laki-laki dan 11 perempuan sedangkan kelas V B

sebanyak 20 siswa, 9 laki-laki dan 11 perempuan. Penelitian ini mengukur

hasil belajar siswa pada materi alat pernafasan pada hewan sebelum dan

sesudah menggunakan model belajar dimulai dengan pertanyaan dan keaktifan

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar.

1.7 Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman terhadap istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah dan

definisi operasional antara lain sebagai berikut :

1. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya (Slameto, 2010:2).
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2. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang

digunakan sebagai pedoman daam perencanaan pembelajaran di kelas atau

pembelajaran dalam tutorial (Trianto, 2007:1).

3. Model pembelajaran LSQ adalah suatu model pembelajaran di mana

sistem belajar dimulai dari pertanyaan-pertanyaan siswa yang bekerja

dalam kelompok-kelompok kecil yang berjulah 4-6 orang secara

kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam

belajar karena siswa itu akan saling berkelompok, membuat pertanyaan

dalam menyelesaikan tugas (Hisyam, 2008:44).

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan pengetahuan yang

tersusun secara terbimbing yang berhubungan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi

juga suatu proses penemuan (Depdiknas, 2006).


