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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan dimulai sejak manusia itu dilahirkan dalam 

lingkungan keluarga dilanjutkan dengan jenjang pendidikan formal, 

terstruktur dan sistematis dalam lingkungan sekolah. Disekolah terjadi 

interaksi secara langsung antara siswa sebagai peserta didik dan guru 

sebagai pendidik dalam suatu proses pendidikan. 

Refleksi dari suatu pembelajaran biasanya ditunjukkan dari hasil 

belajar yang telah dicapai oleh siswa. Namun, kenyataannya dalam belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan tidaklah mudah. Dalam kegiatan belajar 

mengajar disekolah sering dijumpai beberapa masalah. Banyak dijumpai 

siswa yang mempunyai nilai rendah (dibawah KKM) dalam sejumlah mata 

pelajaran. Hasil belajar yang dicapai siswa belum memuaskan, mengingat 

masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah standar.. 

Dalam kehidupan sehari-hari mata pelajaran IPA di SD ini selalu 

berkaitan. Pada dasarnya mata pelajaran IPA merupakan bagian dari teori 

kehidupan yang kemudian dikaji dan dipelajari oleh manusia. Mata 

pelajaran IPA dipelajari siswa sejak SD Kelas 1. Untuk materi IPA di 

kelas rendah, biasanya masih menggunakan gambar-gambar sebagai media 

dan bukti kongkrit supaya siswa lebih mudah memahami. Karena pada 

dasarnya anak SD belum bisa berfikir secara abstrak namun masih secara 
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kongkrit . Sedangkan untuk kelas atas  tidak terlalu banyak dalam 

memberikan gambar sebagai contoh atau media pembelajaran. Namun 

lebih ditekankan pada anak untuk banyak menghafal  dari materi yang 

sudah disampaikan. Sehingga banyak siswa yang mengeluhkan karena 

kesulitan mereka dalam menghafalkan materi. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah trik khusus agar siswa mau belajar dan memberikan hasil belajar 

yang baik. Salah satunya yaitu dengan memberikan metode pembelajaran 

aktif. 

Guru merupakan pelaksana pembelajaran siswa di kelas. Berhasil 

tidaknya suatu pembelajaran tersebut, salah satunya juga dipengaruhi oleh 

pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

dibelajarkan kepada siswa. Metode pembelajaran disebagian sekolah 

masih monoton yaitu menggunakan metode ceramah atau metode 

konvensional. Metode pembelajaran konvensional kurang begitu menarik 

perhatian siswa, karena guru pemegang otoriter di kelas, sedangkan siswa 

mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dengan caranya sendiri 

(Marsel Ruben Payong ; 1997 ). 

Metode pembelajaran yang dipakai guru akan berpengaruh pula 

terhadap cara belajar siswa, yang mana setiap siswa mempunyai cara 

belajar yang berbeda antara siswa satu dengan siswa lainnya. Untuk itu 

metode belajar yang dipilih sebaiknya metode belajar yang bisa 

mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah dengan 
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menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. Metode ini akan 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar dan menimbulkan 

interaksi antara guru dan siswa. 

Metode diskusi mempunyai banyak tipe diantaranya metode Team 

Quiz. Metode Team Quiz ini bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam 

belajar. Model pembelajaran Team Quiz ini dibentuk dalam kelompok 

kecil, dimana masing-masing anggota kelompok mempunyai tanggung 

jawab yang sama atas keberhasilan kelompoknya dalam memahami materi 

dan menjawab soal. Dalam metode ini melatih siswa untuk bekerjasama. 

Selain itu peneliti juga membahas mengenai metode ceramah. 

Metode ceramah merupakan sebuah metode yang sering dilakukan. Karena 

metode ini paling mudah dan praktis untuk diterapkan. Selain itu metode 

ceramah ini hanya mengandalkan pengetahuan dari guru. Sehingga masih 

banyak guru yang menggunakan metode ini. Namun metode ceramah akan 

kurang baik jika diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Karena 

nantinya akan membuat siswa menjadi pasif. Sedangkan dalam sebuah 

pembelajaran kreativitas dan keaktifan sangat dituntut guna meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam rangka untuk 

meningkatkan mutu hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA 

khususnya pada materi pokok Sumber Daya Alam dan Hasil Teknologi 

maka akan dicoba menggunakan metode Team Quiz. Oleh karena itu 

peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “ Studi 
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Komparasi Metode Pembelajaran Team Quiz dengan Metode Ceramah 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta Tahun Ajaran 2010 / 2011.” 

                                

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru maupun siswa dalam 

pembelajaran IPA karena pembelajaran kurang menarik. 

2. Sejauh mana pembelajaran menggunakan metode Team Quiz ini 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan setelah 

belajar IPA. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dalam 

penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah, agar pengkajian 

masalah dalam penelitian ini dapat terfokus dan terarah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Obyek Penelitian 

Hasil belajar IPA siswa kelas IV Semester II SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta Tahun Ajaran 2010 / 2011 setelah diberi metode 

pembelajaran Team Quiz dan Ceramah. 
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2. Subyek Penelitian 

Siswa kelas IV Semester II SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Tahun Ajaran 2010 / 2011. 

3. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan 

pembelajaran dengan metode Team Quiz dan Ceramah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, penulis 

merumuskan masalah yaitu : “ Apakah ada perbedaan penggunaan Metode 

Team Quiz dengan Metode Ceramah terhadap Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas IV SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Ajaran 2010 / 

2011 “. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan dalam menggunakan metode Team 

Quiz dengan Metode Ceramah Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV 

SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Ajaran 2010 / 2011. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam 
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pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran IPA, terutama pada usaha untuk 

merangsang keaktifan dan kreatifitas siswa sehingga siswa mempunyai 

kesempatan dalam meningkatkan kemampuan masing-masing siswa, 

dan memberikan hasil belajar sesuai yang diharapkan siswa. 

Pembelajaran kooperatif menekankan komunikasi dan kerjasama antar 

siswa sehingga dapat mempermudah siswa dalam mempelajari IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

2) Memberikan pengalaman kepada siswa mengenai pembelajaran 

Team Quiz 

b. Bagi Guru 

Masukan kepada guru mengenai pembelajaran Team Quiz guna 

meningkatkan hasil belajar siswa dan untuk meningkatkan kualitas 

dalam mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu sekolah. 
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d. Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman kepada penulis secara langsung dalam 

menerapkan pembelajaran Team Quiz 


