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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1 Latar Balakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh setiap manusia 

guna memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi sehingga 

akan membawa perubahan dalam kehidupannya. Anak-anak adalah sebagai 

generasi emas bangsa ini yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak dan sebebas-bebasnya serta dilindungi oleh negara dan 

mendapat perhatian penuh dari pemerintah guna kepentingan kemajuan bangsa 

dan negara. Masa kanak-kanak adalah masa yang masih labil belum bisa berfikir 

kritis sendiri dan akan berkembang menyesuaikan pada situasi dan kondisi 

lingkungan sosial seperti didalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah berupaya meningkatkan 

kemajuan pendidikan guna memperoleh generasi bangsa yang mampu bersaing 

dan memiliki kualitas yang lebih baik dalam dunia pendidikan salah satunya 

melalui adanya metode-metode pembelajaran didalam setiap kegiatan proses 

belajar-mengajar yang nantinya diharapkan bisa membantu memudahkan dan 

membangkitkan aktivitas siswa ketika mengikuti atau memahami konsep dari 

setiap mata pelajaran. Sedangkan metode-metode pembelajaran sendiri dapat 

dikatakan relevan apabila mampu mengantar siswa mencapai tujuan pendidikan 

melalui pembelajaran.  

Namun demikian pengembangan metode-metode pembelajaran saja belum 

bisa dikatakan sudah berhasil mengentaskan pendidikan, karena untuk mencapai 

tujuan yang sempurna harus diikuti dengan tenaga pengajar yang profesional 

sehingga dapat melakukan dan menentukan cara yang tepat agar keterampilan dan 

kemahiran dapat dikuasai oleh siswa yang nantinya secara tidak langsung akan 

meningkatkan mutu pendidikan kearah yang lebih baik. Dalam setiap kegiatan 

proses pembelajaran seorang guru bisa menerapkan atau menggunakan berbagai 

macam metode yang bervariasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran itu 

sendiri karena kegiatan pembelajaran di sekolah adalah kegiatan pendidikan pada 
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umumnya yang secara otomatis berusaha untuk membawa siswa menuju keadaan 

yang lebih baik. Disini dikatakan bahwa profesionalisme guru dalam mengajar 

sangatlah diperlukan karena setiap siswa mempunyai kemampuan dan cara 

berfikir yang berbeda-beda. Sehingga dengan profesionalisme guru yang tinggi 

dalam menggunakan metode pembelajaran diharapkan target dan tujuan 

pembelajaran itu akan tercapai. Hal ini akan menjadikan guru dapat mengetahui 

permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa dan guru juga mengetahui 

penerapan metode apa yang sesuai dengan kondisi siswa. 

 Selama ini banyak yang beranggapan bahwa guru masih enggan 

menerapkan metode pembelajaran bervariasi didalam setiap kegiatan proses 

belajar-mengajar. Guru dinilai hanya masih menggunakan metode ceramah saja 

yang mengakibatkan keaktifan siswa tidak tampak didalam mengikuti kegiatan 

proses belajar-mengajar, serta suasana kelas cenderung pasif atau monoton 

sehingga aktivitas belajar siswa tidak akan maksimal. Untuk itu kemampuan guru 

sebagai salah satu usaha meningkatkan mutu pendidikan sekolah perlu mendapat 

perhatian. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengajar dengan 

menerapkan dan menggunakan metode-metode pembelajaran yang tepat, dan tetap 

memperhatikan antara lain  materi, waktu, dan jumlah siswa di kelas. Guru dalam 

kemampuan mengajar diharapkan dapat menyampaikan materi yang dapat 

membangkitkan keaktifan aktivitas dari siswa.  

Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai manfaat metode yang 

diterapkan oleh guru terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA 

apakah sudah memenuhi tujuan dari pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mata 

pelajaran IPA itu sendiri masih sering dianggap menjadi mata pelajaran yang sulit 

bagi kelas rendah. Sedangkan untuk kelas rendah pemahamannya masih terbatas 

dan memerlukan kondisi yang nyata atau siswa mengalami secara langsung agar 

siswa bisa lebih mudah memahami konsep dari sebuah proses belajar IPA. 

Permasalahan yang muncul pada kelas rendah antara lain bagaimana akitivitas 

siswa ketika mengikuti proses pembelajaran IPA ketika guru menggunakan 

metode-metode pembelajaran. Karena untuk siswa kelas rendah masih belum bisa 

memahami betul-betul ketika menemukan materi-materi yang sulit, karena IPA 
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tidak hanya teori saja tetapi memerlukan praktek langsung supaya siswa mudah 

memahami. Maka disini guru merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

menentukan berhasil atau tidaknya siswa kelas rendah dalam belajar IPA dan 

untuk mengubah pandangan bahwa guru tidak hanya menggunakan metode 

ceramah saja saat mengajar yang membuat aktivitas dari siswa menjadi pasif pada 

mata pelajaran IPA di kelas 2. Sehingga penelitian ini sangatlah diperlukan guna 

merubah pandangan terhadap guru yang selama ini dinilai kurang maksimal dalam 

kinerjanya yaitu hanya menggunakan metode ceramah saja dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dan tentunya untuk memberi pemahaman kepada siswa tentang 

metode-metode pembelajaran yang efektif yang dapat mengembangkan 

kemandirian siswa dan aktifitas siswa ketika mengikuti pambelajaran. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi maka diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode pembelajaran bervariasi seperti: metode ceramah, metode 

demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode kerja kelompok digunakan oleh 

guru kelas 2 dalam mengajar IPA. 

2. Aktifitas siswa kelas 2 ketika mengikuti kegiatan pembelajaran IPA. 

Sehingga dengan adanya identifikasi permasalahan diatas dapat diketahui 

kondisi yang sebenarnya terjadi pada proses pembelajaran IPA di kelas 2. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah, dalam penelitian ini dibatasi 

sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan guru pada pembelajaran IPA di kelas 2 

seperti: : metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan 

metode kerja kelompok. 

2. Aktifitas siswa yang diteliti ketika siswa mengikuti pembelajaran IPA dan 

dibatasi pada saat guru menggunakan metode pembelajaran seperti: metode 
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ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode kerja 

kelompok. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka dikemukakan 

rumusan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana aktivitas siswa yang terjadi setelah guru menggunakan metode 

pembelajaran bervariasi seperti : metode ceramah, metode demonstrasi, 

metode tanya jawab, dan metode kerja kelompok dalam pembelajaran IPA. 

2. Apakah terjadi perubahan aktivitas siswa ketika sedang mengikuti kegiatan 

pembelajaran IPA, ketika guru menggunakan metode bervariasi seperti 

metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan kerja kelompok. 

1.5 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan permasalahan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan tentang: 

1. Manfaat dari pengunaan metode pembelajaran bervariasi seperti : metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode kerja 

kelompok suasana pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan pada 

pembelajaran IPA. 

2. Mengetahui apakah penggunaan metode pembelajaran bervariasi seperti 

metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode kerja 

kelompok dapat meningkatkan dan membangkitkan aktivitas siswa ketika 

mengikuti proses pembelajaran IPA. 

1.6 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat secara teoritis 

Memberikan sumbang saran bagi peneliti selanjutnya mengenai pemanfaatan 

metode pembelajaran bervariasi seperti metode ceramah, demonstrasi, tanya 

jawab, dan kerja kelompok sebagai sarana belajar siswa untuk mata pelajaran 

IPA. 

b. Manfaat secara praktis 

1. Bagi Siswa 

            Untuk meningkatkan aktifitas siswa ketika mengikuti pembelajaran IPA. 
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2. Bagi Guru 

1. Untuk mengembangkan metode-metode yang sudah diterapkan oleh 

pemerintah menjadi lebih berkembang, agar guru tidak hanya dianggap 

menerapkan satu metode saja ketika proses pembelajaran. 

2. Agar terjadi peningkatan kualitas guru dalam mengajar 

3. Bagi Sekolah 

1. Agar membuat sekolah lebih memperhatikan metode yang digunakan 

guru dalam pembelajaran. 

2. Agar sekolah lebih memperhatikan sarana prasarana sekolah yang 

dapat menujang pembelajaran. 

 


