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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Peran guru dalam proses pembelajaran adalah mendidik, membimbing, 

megarahkan serta sebagai fasilitator dengan menyediakan kondisi belajar yang 

kondusif, menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan terjadinya 

dialog antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Upaya guru dalam 

proses ini adalah dengan memotivasi siswa untuk dapat menguraikan ide-idenya 

dan memaparkan konsep yang diyakininya. Guru harus bisa memberikan 

pertanyaan untuk menumbuhkan pemikiran siswa dan mampu menguasai pokok 

bahasan yang menjadi fokus pembelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru 

dalam menyampaikan materi melainkan juga memperhatikan metode 

pembelajaran yang digunakan. Guru dituntut memiliki kemampuan mengatur 

secara umum komponen-komponen pembelajaran sedemikian rupa, sehingga 

terjalin keterkaitan fungsi antar komponen pembelajaran (Sabri, 2005:1). 

Penerapan metode pembelajaran yang tepat akan memberikan dampak yang baik 

bagi siswa dalam hal minat, motivasi  dan belajarnya. Selain itu guru harus 

mampu mengaktifkan murid, membangun semangat tim belajar dan kolaborasi 

antar murid dengan menerapkan berbagai variasi metode mengajar yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.  
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Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan pembelajaran tercapai secara optimal (Majid, 2013:193). Tujuan 

pembelajaran dapat tercapai jika metode yang dipilih tepat. Metode pembelajaran 

lebih terfokus pada upaya mengaktifkan para peserta didik dibandingkan guru. 

Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan 

pembelajaran. Namun peran seorang guru sebagai fasilitator dan pengelola belajar 

di dalam atau di luar kelas yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa melalui 

pemanfaatan berbagai sumber belajar. Siswa dapat memperoleh informasi tidak 

hanya di dalam kelas saja namun dari berbagai media dan sumber belajar di 

sekitar lingkungannya. 

Metode pembelajaran bermanfaat terhadap guru maupun siswa. Adapun 

manfaat metode  pembelajaran bagi guru yaitu memudahkan dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran karena langkah-langkah yang ditempuh sudah jelas. Oleh 

karena itu pembelajaran siswa dapat berjalan secara terarah sesuai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dilihat dari segi proses belajar mengajar, metode pembelajaran 

dapat meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa sehingga suasana 

pembelajaran di dalam kelas  lebih efisien, efektif dan lebih fokus. Manfaat 

metode pembelajaran bagi siswa yaitu siswa mendapat kesempatan yang lebih 

luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mendorong semangat 

belajar dalam mengikuti pembelajaran secara penuh. Siswa dapat memahami 

materi pembelajaran dengan mudah karena adanya metode pembelajaran yang 

telah ditentukan oleh guru. 



3 
 

 
 

Pengembangan metode pembelajaran merupakan tugas guru yang harus 

dipersiapkan dan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa metode 

pembelajaran dasar  yang digunakan misalnya metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi, peragaan atau demonstrasi, bermain peran, pembelajaran praktek dan 

sebagainya (Fathurrohman dan Sutikno, 2010:61-63) 

Kehidupan sekarang ini semua anak mempunyai hak untuk mengenyam 

pendidikan setinggi-tingginya. Pemerintah mengadakan terobosan baru dalam 

dunia pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan 

khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah regular yang disebut dengan 

istilah “Pendidikan Inklusi”. Terobosan-terobosan dalam menyelenggarakan 

pendidikan inklusi ini diantaranya melalui sekolah inklusi. Sekolah inklusi 

merupakan sekolah dengan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta 

didik pada umumnya (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan 

inklusi) 

Tujuan utama diadakannya sekolah inklusi ini untuk: (1) memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya, (2) mewujudkan penyelenggaraan 

pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak ada diskriminasi bagi 
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semua peserta didik (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan 

inklusi). 

Dusun Tanggung Rejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo sudah biasa dikenal warga sekitar sebagai “Kampung Idiot”. Warga 

dusun tersebut rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan dikarenakan tidak dapat 

menggerakkan perekonomian mereka dengan keadaan alam yang kurang 

mendukung sehingga sulit untuk berkebun atau bertani. Hal tersebut 

mengakibatkan banyak warga kelaparan karena kurang pangan dan menghambat 

perkembangan kognitif karena tidak adanya asupan gizi yang mereka konsumsi. 

Mayoritas penduduk di desa tersebut menyandang cacat tunagrahita sehingga 

banyak orang tua melahirkan keturunan yang berlatar belakang sama dengan 

orang tuanya. SDN 4 Karangpatihan merupakan sekolah dasar inklusif yang 

terletak di Kampung Idiot, masyarakat mempercayakan untuk menyekolahkan 

anak-anak mereka di sekolah tersebut, selain dekat dengan tempat tinggal siswa, 

orang tua siswa merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh para 

pengajar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada bulan April 2015 di 

SDN 4 Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sekolah ini telah 

resmi menjadi sekolah inklusi sejak tahun 2009 dan berusaha melayani 

masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus sampai sekarang. Jumlah 

siswa berkebutuhan khusus (Tahun Ajaran 2015-2016) tercatat dalam dokumen 

sekolah sebanyak 22 orang, terdiri dari 17 orang anak lamban belajar dan 5 orang 

anak tunagrahita ringan dengan jumlah tenaga pendidik di sana terdapat 13 orang 

yang rata-rata bergelar Sarjana. Jumlah tenaga pendidik dari 13 orang tersebut 
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terdapat 4 guru tidak tetap (GTT). Peneliti memilih kelas IV karena pada kelas ini 

paling banyak terdapat anak berkebutuhan khusus sehingga peneliti tertarik untuk 

menganalisis metode pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut. Setiap kelas 

terdapat siswa yang normal dan siswa yang berkebutuhan khusus. Sedangkan di 

kelas IV terdapat 7 anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari 5 anak lamban 

belajar dan 2 anak tunagrahita ringan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 

guru kelas IV yaitu membuat para pengajar kesulitan untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang berkembang saat ini karena adanya perbedaan karakteristik 

pada setiap anak dan adanya peserta didik berkebutuhan khusus. 

Oleh karena itu guru kelas  IV di SDN 4 Karangpatihan menggunakan 

metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Selama observasi dilakukan guru 

lebih banyak menggunakan metode ceramah tanpa diimbangi dengan metode 

yang lain sehingga siswa kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. 

Terkadang ketika guru mengajar menggunakan metode diskusi siswa masih 

banyak yang bingung dengan tugas yang harus dikerjakan serta siswa belum 

berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Hal ini mengakibatkan guru 

lebih menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti 

mendapatkan informasi dari guru kelas IV bahwa selain merasa kesulitan dalam 

memilih metode pembelajaran yang tepat, para pengajar di sekolah ini tidak 

memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk menangani siswa yang 

berkebutuhan khusus. Demi tercapainya tujuan pendidikan, para pengajar di 

sekolah ini memutuskan untuk menggunakan metode pembelajaran secara klasikal 

yaitu metode ceramah. 
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Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul Analisis Metode Pembelajaran 

Kelas IV di SDN 4 Karangpatihan “Kampung Idiot” Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo, yang nantinya diharapkan dapat mengetahui metode-

metode pembelajaran yang ada di kelas IV  SDN 4 Karangpatihan dan 

memberikan bahan evaluasi serta saran dalam metode pembelajaran yang ada di 

SD tersebut. 

 
1.2 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari masalah yang akan 

dibahas, maka permasalahan ini dikhususkan pada jenis metode, pelaksanaan 

metode dan hasil belajar tentang matapelajaran yang diteliti yaitu Matematika, 

Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Kesenian dan Bahasa Jawa kelas IV di SDN 4 

Karangpatihan. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kelas IV di SDN 4 

Karangpatihan? 

2. Bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran kelas IV oleh guru di SDN 4 

Karangpatihan? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran yang diterapkan 

di kelas IV SDN 4 Karangpatihan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan harapan yang ingin dicapai oleh peniliti 

setelah penelitian dilaksanakan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan metode pembelajaran yang digunakan dalam  pembelajaran 

kelas IV di SDN 4 Karangpatihan. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan metode pembelajaran kelas IV oleh guru di 

SDN 4 Karangpatihan. 

3. Mendeskripsikan hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran yang 

diterapkan di kelas IV SDN 4 Karangpatihan. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam dunia pendidikan. 

Manfaat yang diharapkan oleh peniliti sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pengetahuan 

pembelajaran, khususnya konsep dan strategi mengajar terhadap aplikasi 

metode pembelajaran yang disarankan kurikulum. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaaat praktis  hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi guru untuk 

mengetahui metode pembelajaran yang tepat dan dapat memacu motivasi 

siswa, meningkatkan aktifitas siswa dalam kelas agar dapat memberikan nilai 

hasil belajar yang lebih baik. 
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1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran memahami istilah dalam penelitian, 

maka perlu adanya definisi. Adapun yang perlu ditegaskan sebagai berikut. 

1. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. 

2. Belajar adalah proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan 

lingkungan untuk mendapatkan perubahan perilakunya, seperti pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

3. Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa untuk memperoleh dan memproses pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dalam konteks kegiatan belajar mengajar. 

4. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menyediakan layanan belajar bagi anak 

berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal di sekolah 

regular. 

5. Hasil belajar  adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar yang meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. 

 




