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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ini berbagai perkembangan dalam segala bidang 

telah mengalami berbagai macam kemajuan, salah satunya adalah pendidikan. 

Berbagai kebijakan mengenai pendidikan semakin lama semakin berkembang, hal 

tersebut dapat dilihat dari kurikulum yang selalu berganti-ganti karena mengikuti 

perkembangan zaman. 

Pendidikan bagi sebagian besar orang merupakan hal yang sangat penting 

bahkan menjadi suatu kebutuhan pokok, karena dengan pendidikan dapat 

menunjang kehidupan sosial seseorang. Pemerintah saat ini telah mempercepat 

pencanangan Milenium Development Goals yaitu era pasar bebas atau era 

globalisasi, sebagai era persaingan mutu atau kualitas, siapa yang berkualitas 

dialah yang akan maju dan mampu mepertahankan eksistensinya (Mulyasa, 

2007:2).  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan Negara” (UU RI NO. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional). 
 

Dengan adanya pendidikan, diharapkan mampu merubah individu menjadi lebih 

baik, karena pada saat ini pendidikan wajib dilakukan dan sangat dibutuhkan oleh 

semua orang. Dengan pendidikan yang sudah tersedia dalam bentuk sekolah-
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sekolah sesorang dapat belajar berbagai ilmu pengetahuan dengan menciptakan 

proses belajar yang aktif dan inovatif. 

 Menurut Gagne dalam Dimyati (10 :2006) belajar merupakan kegiatan 

yang kompleks, setelah belajar orang memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap 

dan nilai. Dalam belajar pasti ada pengajaran, pengajaran adalah suatu aktivitas 

(proses) belajar mengajar, didalamnya ada dua subyek yaitu guru dan peserta 

didik. Tugas dan tanggung jawab seorang guru adalah mengelola pengajaran yang 

lebih efektif dan efisien, guru sebagai motivator serta pembimbing, sedangkan 

peserta didik harus berperan aktif dalam pembelajaran untuk memperoleh 

perubahan diri dalam pengajaran. 

 Berbagai metode digunakan oleh guru untuk  mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan, selain metode guru juga menggunakan 

media pengajaran, dengan menggunakan media dalam  mengajar guru bisa 

menarik peserta didik untuk belajar. Tetapi tidak semua guru bisa menggunakan 

metode dengan tepat, karena terkadang kegagalan guru mencapai tujuan 

pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan 

dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. 

 Menurut Syaiful Bahri (80:2006) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan metode yaitu : (1) perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, 

intelektual dan psikologis, (2) tujuan pembelajaran, (3) situasi kegiatan belajar  

mengajar secara bekolompok berbeda dengan situasi kegiatan belajar individu, 

metode yang digunakan juga berbeda, (4) lengkap tidaknya fasilitas belajar akan 

mempengaruhi pemilihan metode mengajar, (5) pengalaman guru dalam mengajar 

dan kurangya penguasaan terhadap berbagai jenis metode. 
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 Pengajaran merupakan aktivitas (proses) yang sistematis dan terdiri atas 

banyak komponen. Masing-masing komponen pengajaran tidak bersifat terpisah 

atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur dan 

berkesinambungan, untuk itu diperlukan pengelolaan pengajaran yang baik 

(Ahmad Rohani, 2004:1). Guru dituntut untuk mewujudkan pengajaran yang 

sesuai dengan komponen-komponenya, apabila salah satu komponen tersebut 

tidak dilakukan guru, maka proses pembelajaran tidak akan terlaksana dengan 

baik. 

 SDN Panggungrejo Blitar merupakan SD yang terletak di Kecamatan 

Panggungrejo. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti pada 

bulan juli tahun ajaran 2013/2014, kegiatan pembelajaran di SDN Panggungrejo 

berlangsung dengan cukup baik. Guru-guru di SDN Panggungrejo sudah 

menerapkan berbagai metode pengajaran  seperti metode tanya jawab, diskusi dan 

ceramah serta menggunakan berbagai media yang ada. Tetapi respon peserta didik 

masih kurang terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Sebagian 

peserta didik belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Stereotip Pembelajaran 

pada Kelas V di SDN Panggungrejo Kabupaten Blitar”. Peneliti tertarik untuk 

melakukan ini karena dengan diketahuinya pelaksanaan pembelajaran yang sudah 

menggunakan berbagai metode, maka diharapkan akan didapatkan gambaran 

pelakasanaan dan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru sehingga peneliti 

dan pihak sekolah dapat menemukan solusi apabila ada hambatan. 
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B. Identifikasi/Fokus Masalah 

Sebagian besar peserta didik SDN Panggungrejo Kabupaten Blitar berasal 

dari daerah disekitar sekolah, yaitu dikawasan kecamatan Panggungrejo. Kawasan 

yang jauh dari pusat kota, yang terletak di bawah gunung pinggiran sawah 

menjadikan guru harus pandai memanfaatkan media yang ada di sekitar sekolah 

guna mendukung proses pembelajaran. 

Kondisi peserta didik yang sudah  mengenal lingkungan sekitar dengan 

baik dapat dimanfaatkan guru pada poses pembelajaran yang dapat dilakukan 

dengan menggunakan media yang ada disekitar dengan menerapkan metode yang 

tepat. Media yang digunakan disesuaikan dengan materi pelajaran, begitu juga 

dengan penggunaan metode harus sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga 

peserta didik bersemnagat dalam menerima pelajaran dan juga materi 

tersampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Fokus masalah dalam penelitian 

ini adalah mencari tahu bagaimana penerapan metode pembelajaran dan gaya 

pembelajaran di kelas V. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Stereotip metode pembelajaran pada kelas V di SDN 

Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimanakah Stereotip gaya pembelajaran kelas V di SDN Panggungrejo 

Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar? 

3. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam stereotip 

pembelajaran serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan stereotip 
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pembelajaran kelas V di SDN Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo 

Kabupaten Blitar? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode pembelajaran pada kelas V 

di SDN Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan gaya pembelajaran pada kelas V di 

SDN Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dan solusi stereotip 

pembelajaran pada kelas V di SDN Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo 

Kabupaten Blitar 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi kepala sekolah, penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran 

pelaksanaan pembelajaran dengan berbagai metode sehingga proses 

pembelajaran dapat dilaksanakan secara maksimal. 

2. Bagi guru, penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran proses 

pembelajaran dengan berbagai metode serta gaya mengajar yang baik 

sehingga dapat dijadikan evaluasi agar proses pembelajaran dapat dilakukan 

secara tepat. 

3. Bagi siswa, penelitian ini berguna untuk memberikan dorongan belajar 

kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan 

oleh guru dengan baik. 
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4. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

merancang penelitian pelaksanaan pembelajaran. 

F. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Stereotip Pembelajaran 

Stereotip Pembelajaran merupakan gaya dan metode yang bervariasi dalam 

pembelajaran. setiap guru mempunyai gaya mengajar yang berbeda-beda dan 

memilih metode yang berbeda pada setiap pembelajaran. 

2. Gaya mengajar adalah cara atau metode yang dipakai oleh guru ketika sedang 

melakukan pengajaran 

3. Metode pembelajaran adalah proses atau prosedur yang digunakan oleh guru 

dalam mengajar yang hasilnya siswa belajar dengan lebih aktif.  

4. Proses Pembelajaran 

Proses Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan peserta didik 

untuk belajar dan menggunakan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

5. RPP 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu 

atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan 

dalam silabus 

6. Silabus  

silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 

dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 
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materi pembelajaran, indicator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar 

yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan 

7. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan dan terkendali  

 

 

 

 

 


