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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu pendidik paling berpengaruh pada awal abad kedua puluh adalah

seorang filsuf, John Dewey. Ia percaya bahwa pendidikan merupakan sebuah

proses dinamis dan berkelanjutan yang bertugas memenuhi kebutuhan siswa dan

guru sesuai dengan minat mereka masing-masing. Dewey juga meyakini bahwa

pendidikan memiliki tanggung jawab meningkatkan minat siswa, memperluas dan

mengembangkan horizon keilmuan mereka, dan membantu mereka agar mampu

menjawab tantangan dan gagasan baru di masa depan.

Dalam pendidikan, khususnya sekolah, harus memiliki system pembelajaran

yang menekankan pada proses dinamis yang didasarkan pada upaya meningkatkan

keingintahuan (curiosity) siswa tentang dunia. Pendidikan harus mendesain

pembelajarannya yang responsive dan berpusat pada siswa agar minat dan

aktivitas social mereka terus meningkat. Dalam konteks ini, Dewey pun percaya

bahwa sekolah bertanggung jawab penuh untuk membangun sikap sosial siswa

dengan cara menerapkan komunikasi interpersonal dan keterlibatan kelompok

diantara mereka.

Berinteraksi satu sama lain, siswa akan menerima feedback atas semua

aktivitas yang mereka lakukan, mereka akan belajar bagaimana berperilaku

dengan baik, dan mereka akan memahami apa yang harus dilakukan dalam kerja

kelompok yang kooperatif. Gagasan tentang dinamika kelompok tersebut menjadi

salah satu sasaran pengembangan dunia pendidikan dewasa ini (I).

Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah “pedagogik” yaitu ilmu

menuntun anak, orang Romawi memandang pendidikan sebagai “educare”, yaitu

mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa

dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai “Erzichung” yang

setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau

mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti

panggulawentah
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(pengolahan), mengolah, mengubah, kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran

dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Sedangkan menurut Herbart

pendidikan merupakan pembentukan peserta didik kepada yang di inginkan

sipendidik yang di istilahkan dengan Educere. ( M.R. Kurniadi,STh;1)

Pendidikan Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2013 adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

Negara.

Ki Hajar Dewantara (1962:14) mengartikan pendidikan sebagai upaya

untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan

kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan

masyarakatnya.

Jelas bahwa sekolah merupan rumah untuk menuntut ilmu dan

mengembangkan setiap kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sekolah juga

suatu tempat yang sangat menyenangkan buat anak-anak karena anak-anak bisa

belajar bersama teman-temannya, bermain bersama, dan memecahkan

problematika yang ada dilingkungan setempat.

Dalam perkembangan saat ini sekolah tidak lagi menjadi tempat yang

menyenangkan, justru sebaliknya suatu tempat yang sangat menjemukan. Sekolah

itu seolah-olah penjara bagi anak-anak peserta didik. Terbukti bahwa sekolahan

itu tidak lagi menyenangkan, pada saat jam pelajaran kosong atau gurunya tidak

masuk, anak-anak kelihatan senang dan ingin cepat pulang.

Sebenarnya bukan sekolah yang membuat mereka tidak betah dan tidak

menyenangkan atau membuat mereka jenuh, namun guru masih belum bisa

memberikan cara untuk membuat anak senang dalam mengikuti pembelajaran di

kelas.

Dalam pembelajaran, mata pelajaran IPA mempunyai tujuan yaitu

membantu agar peserta didik memahami dan mampu mengaplikasikan konsep-

konsep IPA, memiliki sikap menghargai kegunaan IPA dalam kehidupan sehari-
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hari, memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari IPA. Selain

tujuan tersebut, IPA juga memiliki tujuan utama yaitu mengharapkan peserta didik

memiliki sikap tekun, percaya diri dan mampu mengaplikasikan konsep IPA

dalam kehidupan sehari-hari.

Khusus bagi siswa SD yang memiliki pola pemikiran masih sangat

sederhana yang bersifat abstrak, untuk dapat menanamkan pemahaman terhadap

materi memerlukan ketelitian, kesabaran dan kreatifitas yang tinggi dari guru agar

mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, perlu

model pembelajaran yang bervariatif agar dapat menarik minat siswa terhadap

materi yang disajikan.

Kenyataan yang terjadi pada proses pembelajaran IPA saat ini masih banyak

ditemukan permasalahan pelaksanaan standar isi untuk mata pelajaran IPA.

Dalam pembelajaran, guru masih menggunakan metode konvensional di mana

guru menjadi pihak yang aktif sementara peserta didik cenderung pasif. Selain itu,

guru juga kurang kreatif dalam memberikan materi serta tidak memaksimalkan

penggunaan model dan media dalam pembelajaran. sehingga peserta didik kurang

antusias dalam proses pembelajaran.

Hal tersebut terjadi juga pada proses pembelajaran IPA, khususnya di SD.

Berdasarkan observasi di kelas di temukan hasil nilai pada siswa yang di peroleh

masih ada yang belum mencapai KKM yang ditetapkan sekolah.
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Berikut ini daftar nilai kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 SDN

Randuacir 01 Mata Pelajaran IPA.

Tabel 1
Nilai ulangan harian IPA kelas 4 semester 2 tahun pelajaran

2012/2013 SDN Randuacir 01

NO NAMA NILAI KETERANGAN
1 SB 56 Tidak Tuntas
2 NH 50 Tidak Tuntas
3 DR 60 Tidak Tuntas
4 RF 77 Tuntas
5 SRW 68 Tuntas
6 IHA 77 Tuntas
7 RK 69 Tuntas
8 MEK 77 Tuntas
9 SM 65 Tuntas
10 RN 68 Tuntas
11 NAH 77 Tuntas
12 LHM 53 Tidak Tuntas
13 ADP 68 Tuntas
14 DK 53 Tidak Tuntas
Jumlah 918
Rata-rata kelas 66
Nilai minimal 50
Nilai maksimal 77
KKM 65

Tabel 1 mengambarkan bahwa pencapaian hasil observasi dan evaluasi

tentang pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 dimana masih berada di bawah

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Jumlah

siswa sebanyak 14, yang tuntas 9 siswa sedangkan yang tidak tuntas 5 siswa. Hal

ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada materi tersebut masih rendah.

Upaya yang akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut dalam

meningkatkan hasil pembelajaran yang dapat meningkatkan aktifitas dalam

pembelajaran dan meningkatkan kreatifitas guru dalam mengajar peneliti

menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu model Dua Tinggal Dua Tamu

(Two Stay Two Stray).
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Model Dua Tinggal Dua Tamu (Tipe Two Stay Two Stray) merupakan suatu

model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan sebanyak mungkin pengetahuan dan memperdalam pemahaman

tentang suatu materi pembelajaran melalui suatu bentuk kerjasama dengan saling

memberikan informasi ke kelompok lain dengan cara bertamu, kemudian

kelompok lain menyambut kelompok yang ingin memberikan informasi kepada

kelompoknya.

1.2. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang membuat siswa jadi jenuh untuk belajar yakni :

1. Pembelajaran hanya pada buku paket

Di Indonesia telah berganti beberapa kurikulum dari KBK menjadi KTSP.

Hampir setiap menteri mengganti kurikulum lama dengan kurikulum yang baru.

Namun adakah yang berbeda dari kondisi pembelajaran di sekolah-sekolah?,

bagaimanakah model pembelajaran yang digunakan pada saat in?, pembelajaran

di sekolah sejak zaman dulu masih memakai kurikulum buku paket.

Di era 60-70an, pembelajaran di kelas tidak jauh berbeda dengan

sebelumnya. Apapun kurikulumnya, guru hanya mengenal buku paket. Materi

dalam buku paketlah yang menjadi acuan dan guru tidak mencari sumber referensi

lain.

2. Mengajar Satu Arah

Metode pembelajaran yang menjadi favorit guru mungkin hanya satu, yaitu

metode berceramah satu arah. Karena berceramah itu mudah dan ringan, tanpa

modal, tanpa tenaga, tanpa persiapan yang rumit.  Metode ceramah menjadi

metode terbanyak yang dipakai guru karena memang hanya itulah metode yang

benar-benar dikuasai sebagain besar guru. Pernahkah guru mengajak anak

berkeliling sekolahnya untuk belajar ? Pernahkah guru membawa siswanya

melakukan percobaan di alam lingkungan sekitar ? Atau pernahkah guru

membawa seorang ilmuwan langsung datang di kelas untuk menjelaskan

profesinya?
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4. Aturan yang Mengikat

Ini tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah

seharusnya memiliki kurikulum sendiri sesuai dengan karakteristiknya.

5. Guru tidak Menanamkan Diskusi Dua Arah

Lihatlah pembelajaran di ruang kelas. Sepertinya sudah diseragamkan. Anak

duduk rapi, tangan dilipat di meja, mendengarkan guru menjelaskan. seolah-olah

Anak “Dipaksa” mendengar dan mendapatkan informasi sejak pagi sampai siang,

belum lagi ada sekolah yang menerapkan Full Days. Anak diajarkan cara

menyimak dan mendengarkan penjelasan guru, sementara kompetensi bertanya

tak disentuh. Anak-anak dilatih sejak TK untuk diam saat guru menerangkan,

untuk mendengarkan guru. Akibatnya Siswa tidak dilatih untuk bertanya. Siswa

tidak dibiasakan bertanya, akibatnya siswa tidak berani bertanya. Selesai

mengajar, guru meminta anak untuk bertanya. Heninglah suasana kelas.

Kelima masalah yang ada tersebut merupakan faktor penyebab mutu

pendidikan berkurang, karena kurangnya aktivitas guru yang dapat membuat

siswa senang dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Hal ini Guru harus

memiliki kompetensi yang siap untuk mengajar sebagai tenaga pendidik yang

profesional dalam bidangnya berdasarkan UU 20/2003 adalah tenaga yang

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dan ditugaskan untuk

mengajar/sebagai guru, ini artinya seorang guru terkhusus guru Sekolah Dasar

(SD) harus dituntut untuk mampu menciftakan beberapa metode atau model

pembelajaran yang dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa baik itu

didalam kelas maupun diluar kelas dengan seefektif mungkin sehingga prestasi

siswa yang diingingkan dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya model

pembelajaran  yang dikembangkan oleh guru diharapkan prestasi belajar siswa

dikelas dapat meningkat sehingga dapat tercapai tujuan Pendidikan yang

diharapkan.
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Nilai yang diperoleh pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan

nilai ulangan harian, masih ada siswa yang belum mencapai KKM diatas 65, dari

14 siswa, 9 siswa telah mencapai KKM diatas 65 sedangkan 5 siswa masih belum

mencapai KKM diatas 65. Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan bagi

seorang guru untuk bisa mengatasi masalah pada siswa yang masih belum

mencapai KKM diatas 65.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang penerapan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay

Two Stray) dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada Siswa kelas 4 SDN

Randuacir 01 tahun pelajaran 2012/2013.

1.3. Pembatasan Masalah

Bedasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terfokus

dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai judul penelitian, maka

penulis membatasi obyek-obyek penelitian ini sebagai berikut:

1. Model pembelajaran IPA yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model

Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray).

2. Peneliti hanya meneliti siswa kelas 4 SD Negeri 01 Randuacir.

1.4. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah Penerapan Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) Dapat

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas 4 SDN Randuacir 01 Salatiga

Tahun Pelajaran 2012/2013?
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1.5. Tujuan Penelitian

Mengetahui Apakah Penerapan Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay

Two Stray) Dapat Meningkatkan Hasi Belajar IPA Pada Siswa Kelas 4 SDN

Randuacir 01 Salatiga  Tahun Pelajaran 2012/2013?

1.6. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan teori atau pengetahuan

baru untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model Dua

Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) Spencer Kangan (1990).

Teknik ini merupakan salah satu strategi belajar mengajar yaitu cara mengajar,

dimana siswa dalam kelas dipandang sebagaai suatu kelompok atau di bagi

menjadi beberapa kelompok Roestiah (2008:15).

2. Manfaat secara praktis

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Bagi Guru

Sebagai sarana untuk mengambil inisiatif dalam rangka proses belajar

mengajar sehingga antara guru sebagai pendidik di sekolah dan siswa sebagai

pihak yang perlu dididik bisa saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik,

sehingga hasil belajar siswa meningkat.

2. Bagi Siswa

Sebagai sarana untuk bisa saling melengkapi antara siswa yang satu dengan

siswa yang lain dengan bekerja sama yang baik dalam rangka proses pembelajaran

sehingga hasil belajar siswa meningkat.
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3. Bagi Sekolah

Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijaksanaan dalam rangka

memberikan gairah dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil

belajar siswa, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai

tambahan informasi mengenai siswa  kelas 4 SDN Randuacir 01 Salatiga pada

materi IPA model Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray) tahun pelajaran

2012/2013.


