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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan bagi sebagian besar orang berarti berusaha untuk membimbing 
anak menyerupai orang dewasa, sebaliknya bagi pendidikan berarti 
menghasilkan, mencipta sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh 
pembandingan dengan penciptaan lain. Pandangan tersebut memberi makna 
bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 
pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam 
segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan para ahli psikologi 
memandang pendidikan adalah pengaruh orang dewasa terhadap anak yang 
belum dewasa agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran 
penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas dalam bermasyarakat. 
Jadi pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak 
didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 
anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu 
berada (Syaiful Sagala, 2010: 3). 

 
Pendidikan akan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka mencari 

struktur kurikulum, sistem pendidikan dan metode pengajaran yang efektif dan 

efisien. Upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan prasarana, 

peningkatan mutu para pendidik dan peserta didik serta perubahan dan perbaikan 

kurikulum. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa 

mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta 

didik, sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan problema 

pendidikan yang dihadapinya. Konsep pendidikan terasa semakin penting ketika 

seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja. Karena 

yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang  dipelajari di sekolah 

untuk menghadapi problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini 

maupun yang akan datang. 
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Dilihat dari sudut proses bahwa pendidikan adalah proses dalam rangka 

mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin 

dengan lingkungannya dan yang akan menimbulkan perubahan pada  dirinya 

yang memungkinkan sehingga berfungsi sesuai kompetensinya dalam kehidupan 

masyarakat. Dilihat dari sudut pengertian atau definisi, dengan demikian 

pendidikan itu ialah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang 

berlangsung di sekolah dan luar sekolah. Usaha sadar tersebut dilakukan dalam 

bentuk pembelajaran dimana ada pendidik yang melayani para siswanya 

melakukan kegiatan belajar, dan pendidik menilai atau mengukur tingkat 

keberhasilan belajar siswa tersebut dengan prosedur yang ditentukan.  

Pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka mencari 

struktur kurikulum, sistem pendidikan dan metode pengajaran yang efektif dan 

efisien. Upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan prasarana, 

peningkatan mutu para pendidik dan peserta didik serta perubahan dan perbaikan 

kurikulum,  yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya guru saja namun semua 

pihak yang bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan, mulai dari pusat 

sampai orang tua.  

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan perbaikan kurikulum, 

pendidikan mampu mendukung pembangunan dimasa datang yaitu pendidikan 

yang mampu mengembangkan peserta didik, sehingga peserta didik mampu 

memecahkan problem pendidikan yang dihadapinya. Konsep pendidikan terasa 

semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan 
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di dunia kerja. Karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang 

dipelajari di sekolah untuk menghadapi problema yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sekolah menuntut 

siswa untuk bersikap aktif, kreatif dan inovatif dalam menerima setiap pelajaran 

yang diajarkan. Setiap siswa harus dapat memanfaatkan ilmu yang diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu setiap pelajaran dikaitkan dengan 

manfaatnya dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Peran guru hanya sebagai 

fasilitator, bukan sumber utama pembelajaran, hal ini berarti peran guru 

berkurang dalam proses belajar mengajar tetapi harus mampu membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam pembelajaran. 

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan cara menperbaiki 

proses belajar mengajar. Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh 

karena itu, guru dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan dan sikap terbuka 

disamping kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang lebih efektif. 

Dalam kurikulum perlu ditegaskan bahwa tugas sebagai guru adalah 

membelajarkan siswa, bukan mengajar. Siswalah yang harus didorong untuk 

lebih aktif berlatih mengungkapkan gagasan. Tugas guru adalah menciptakan 

situasi yang kondusif agar seorang siswa dapat belajar secara optimal untuk 

berlatih menggunakan bahasa agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. 

Guru dapat memilih dan menggunakan metode yang tepat dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran. Karena metode sendiri merupakan salah satu alat 
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untuk mencapai tujuan pembelajaran yang memungkinkan materi pelajaran yang 

tersusun dalam suatu kurikulum pendidikan. Metode pembelajaran yang tidak 

tepat guna akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu metode  yang diterapkan seorang guru baru mendapat 

suatu hasil yang optimal jika mampu dipergunakan untuk mempunyai tujuan 

yang ditetapkan.   

Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan berkembang 

dan meningkatnya kemampuan siswa, situasi dan kondisi lingkungan yang ada, 

pengaruh informasi dan kebudayaan, serta berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Guru merupakan kunci sekaligus ujung tombak pencapaian misi 

pembaharuan pendidikan, mereka berada di titik sentral untuk mengatur, 

mengarahkan dan menciptakan suauana kegiatan belajar mengajar yang untuk 

mencapai tujuan dan misi pendidikan nasioanal yang dimaksud. Oleh karena itu, 

secara tidak langsung guru dituntut untuk lebih pofesioanal, inovatif, perspektif, 

dan proaktif adalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Kelemahan-kelemahan dalam proses belajar mengajar dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari hasil observasi diketahui bahwa proses 

pembelajaran IPA kelas V SD Negeri Jatibatur 2 Gemolong Sragen, tahun ajaran 

2010/2011 ditemukan kelemahan-kelemahan, yaitu: 1). Siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru pada setiap pelajaran, 2). Guru menciptakan 

suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan, 3). Kurang kesadaran siswa 

dalam pembelajaran IPA, 4). Siswa jarang mengajukan pertanyaan selama 

proses pembelajaran, 5). Kurang adanya kemauan siswa untuk mengembangkan 
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pola pikir mereka. Keadaan seperti ini membuat siswa beranggapan bahwa IPA 

merupakan pelajaran yang membosankan. Akibatnya siswa tidak termotivasi dan 

kurang aktif untuk mempelajari IPA dengan baik sehingga hasil belajar yang 

dicapai rendah. Dalam hal ini guru dituntut lebih kreatif untuk mempersiapkan 

pembelajaran yang akan dikembangkan. Selain itu, guru harus pandai memilih 

jenis pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan disampaikan.  

Dengan munculnya keaktifan siswa dalam pembelajaran merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelajaran IPA. Siswa 

diharapkan benar-benar aktif dalam belajar IPA, sehingga akan berdampak pada 

ingatan siswa tentang materi pelajaran. Suatu konsep akan lebih mudah untuk 

dipahami dan diingat apabila disajikan melalui langkah-langkah dan prosedur 

yang tepat, jelas, menarik, efektif dan efesien. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian tindakan 

yang akar permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru 

yang bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika ada yang beranggapan bahwa 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas muncul dari lamunan peneliti. 

Dalam PTK, peneliti atau guru dapat melihat sendiri praktik 

pembelajaran/bersama dengan guru lain, dia dapat melakukan penelitian 

terhadap siswa dilihat dari segi aspek interaksinya dalam proses pembelajaran. 

Dalam PTK guru secara refleksi dapat menganalisis, mensintesis terhadap apa 

yang telah dilakukan di kelas. Dalam hal ini berarti dengan melakukan PTK, 

pendidik dapat memperbaiki praktik-praktik pembelajaran sehingga menjadi 

lebih efektif. 
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Metode Active Knowledge Sharing adalah suatu metode pembelajaran 
yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa 
mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya 
kreativitas. Metode ini bisa digunakan sebagai alternatif yang dirasa lebih 
memahami karakteristik siswa. Karakteristik yang dimaksud disini adalah 
bahwa siswa menyukai belajar sambil bermain, maksudnya dalam proses 
belajar mengajar, guru harus bisa membuat siswa merasa tertarik dan 
senang terhadap materi yang disampaikan sehingga nantinya tujuan 
pembelajaran dapat dicapai.  Metode Active Knowledge Sharing 
merupakan salah satu metode yang dapat membawa peserta didik untuk 
siap belajar materi pelajaran dengan cepat. Metode ini dapat digunakan 
untuk melihat tingkat kemampuan peserta didik disamping untuk 
membentuk kerja sama tim (Hisyam Zaini, 2008: 22). 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Usaha Meningkatkan Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Menggunakan Metode Active Knowledge 

Sharing Pada Siswa Kelas V SD Negeri Jatibatur 2 Gemolong Sragen”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya 

maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yaitu guru dan siswa kelas V SD Negeri Jatibatur 2 

Gemolong Sragen. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran Active 

Knowledge Sharing. 
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3. Parameter  

Parameter yang digunakan adalah ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar selama proses pembelajaran. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

“Apakah penerapan metode Active Knowledge Sharing  dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA kelas V SD Negeri Jatibatur 2 Gemolong Sragen?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode Active 

Knowledge Sharing pada siswa kelas V SD Negeri Jatibatur 2 Gemolong 

Sragen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebagai Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini memberikan 

manfaat konseptual, utamanya kepada pembelajaran IPA, disamping itu juga  

kepada penelitian peningkatan hasil belajar IPA siswa. Hasil ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi guru IPA 

tentang manfaat diterapkannya metode pembelajaran Active Knowledge 

Sharing dapat meningkatkan hasil belajar IPA guna mewujudkan 

pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai acuan menerapkan metode 

pembelajaran Active Knowledge Sharing dalam pembelajaran aktif 

disekolah. 

 

b. Bagi guru IPA  

1) Memperoleh gambaran tentang upaya guru dalam meninngkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran IPA. 

2) Memberikan pemahaman tentang pengelolaan pembelajaran yang 

menitik beratkan pada aktifitas belajar siswa. 

3) Dapat memotovasi siswa untuk aktif dan bekerja sama satu sama lain. 

4) Dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan metode 

pembelajaran yang baik agar proses pembelajaran akan menjadi 

menarik dan dapat melibatkan siswa secara menyeluruh. 

 

c. Bagi siswa 

1) Dengan diterapkannya metode pembelajaran Active Knowledge 

Sharing diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2) Memperoleh penguasaan materi pembelajaran yang diajarkan guru. 
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3) Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

4) Melatih keberanian dalam mengemukakan pendapat. 

5) Melatih siswa untuk mengembangkan suatu ide ataupun gagasan 

dalam bentuk tulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


