
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak negara terhadap pengajaran dan pendidikan juga diterima dari 

Tuhan (bukan Negara polisi atau totaliter), seperti hak orangtua terhadap 

anaknya. Akan tetapi hal itu bukan karena kedudukannya sebagai orangtua, 

melainkan karena kekuasaan yang menjadi milik negara untuk memajukan 

kesejahteraan umum yang salah satunya dilakukan melalui pendidikan. 

Mengingat begitu pentingnya pendidikan maka sebagai pelaksana pendidikan 

khususnya para guru harus menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik 

dengan baik. Perwujudan pelaksanaan tugas seorang pendidik dengan baik 

salah satunya adalah berusaha memahami anak didiknya. Dengan memahami 

mereka guru bisa menentukan langkah-langkah, metode ataupun strategi 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Murid berperan sebagai subyek yang bisa berkembang melalui 

pengalaman belajar, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, 

membantu dan memberikan kemudahan agar murid mendapatkan pengalaman 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sehingga terjadilah 

suatu interaksi aktif. Murid belajar sedangkan guru mengelola sumber-sumber 

belajar guna memberikan pengalaman belajar kepada  murid. Perpaduan 

kegiatan belajar pada murid dan mengajar pada guru, dapat direalisasikan 

dalam sebuah strategi. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam 

1 



  2

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan (Syiful Bahri, 2002: 5). Strategi pembelajaran merupakan cara-

cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan 

materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan 

memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran 

dapat dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran (Hamzah B. Uno, 2007:2). 

Pada kenyataannya semua manusia senantiasa mencari efisiensi kerja 

dengan menetapkan strategi atau langkah terbaik untuk mencapai sesuatu. 

Demikian pula seorang guru, harus bisa memilih sebuah rencana (strategi) 

yang tepat dan efisien agar dalam proses belajar mengajar tersebut bisa 

berjalan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. Dengan memilih 

strategi yang tepat dan efisien, maka akan meminimalisir hal-hal yang tidak 

diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah proses pembelajaran 

misalnya guru yang menyampaikan materi hanya dengan berceramah terus, 

pemberian tugas secara terus menerus kepada murid yang akan 

mengakibatkan murid mengantuk, bercerita atau bermain sendiri tanpa 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. 

Guru harus menyadari tentang perlunya penguasaan berbagai strategi 

yang dapat dipergunakan di dalam kelas untuk mencapai hasil pembelajaran 

yang maksimal. Apabila dalam sebuah proses belajar mengajar seorang guru 

menggunakan berbagai macam strategi yang tepat dan disertai pengertian 

terhadap siswanya, maka akan mempermudah siswa dalam menangkap atau 

menerima pesan dari materi pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. 
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Dengan bimbingan, ajakan, stimulus yang positif serta kesempatan yang 

diberikan kepada para siswa untuk ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan. 

Misalnya siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, belajar 

mengambil keputusan, menganalisa suatu masalah, membuat karya ilmiah 

dan sebagainya, berarti kita sebagai seorang guru telah membawa anak didik 

kita pada situasi belajar yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar 

mendengarkan ceramah guru. 

Kesuksesan proses belajar mengajar tidak lepas dari berbagai faktor, 

diantaranya ketepatan seorang guru dalam memilih strategi pembelajaan. 

Ketepatan pemilihan strategi juga dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya 

adalah bahwa seorang guru dalam memilih strategi mengajar harus 

memperhatikan perbedaan karakteristik yang ada pada setiap siswa (Ahmad 

Tafsir, 2002: 33). Di mana dalam cakupan perbedaan karakteristik siswa 

terkandung banyak perbedaan yang terdapat pada satu siswa dengan siswa 

yang lain yaitu salah satunya perbedaan tentang cara atau gaya belajar siswa. 

Gaya belajar siswa bisa dikatakan sebagai cara seseorang (siswa) dalam 

menyerap atau menangkap informasi (Porter dan Hernacki, 2007: 112) dan 

hal ini yang sering terlupakan oleh pendidik.  

Pada kenyataannya setiap siswa mempunyai tiga gaya belajar sekaligus 

(auditori, visual, kinestetik) akan tetapi setiap siswa pasti mempunyai 

kecenderungan pada salah satu modalitas atau gaya belajar saja (Rose dan 

Nichol, 1997: 2) yang berperan sebagai cara atau jalan untuk pembelajaran, 

pemrosesan dan komunikasi. Dengan modal gaya belajar yang dimiliki, maka 
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seorang siswa akan lebih mudah dalam menerima pesan dari materi pelajaran 

yang diberikan oleh seorang guru.Untuk hasil belajar yang maksimal perlu 

sebuah usaha, salah satunya dengan penggunaan metode mengajar yang 

bervariasi dan variasi metode tersebut disesuaikan dengan perbedaan 

kecenderungan modalitas yang dimiliki oleh siswa. Apabila seorang guru 

telah mengetahui modalitas–modalitas yang ada pada siswa dan menentukan 

atau menggunakan strategi yang disesuaikan dengan kecenderungan 

modalitas yang ada pada siswa. Hal tersebut dapat dikatakan, bahwa guru 

tersebut berusaha untuk mengajar atau berbicara sesuai dengan bahasa yang 

sama dengan pikiran siswanya (Bobi De Potter, 2007: 84). Dapat pula 

dikatakan bahwa guru tersebut berpikir sesuai dengan jalan pikiran siswanya. 

Dalam sebuah kegiatan belajar mengajar sering dijumpai seorang guru 

tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu tentang perbedaan gaya belajar siswa. 

Hal ini akan menyebabkan dalam pembelajaran menggunakan strategi yang 

monoton. Sehingga siswa akan jenuh dan bosan, materi pelajaran tidak 

tersampaikan dengan baik. Semua itu akan menyebabkan siswa tidak 

memahami dan tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru, bahkan siswa 

akan cenderung menyepelekan materi tersebut. Hal itu juga akan 

mengakibatkan kegaduhan di kelas. Jika murid sudah tidak tertarik dengan 

cara seorang guru mengajar maka besar kemungkinan siswa tersebut tidak 

paham dengan materi yang diajarkan bahkan siswa tersebut akan cenderung 

tidak suka dengan mata pelajaran yang disampaikan sehingga hal ini akan 

mempengaruhi pencapaian secara maksimal pada setiap pembelajaran. 
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Berdasarkan hal di atas maka penulis akan mengadakan penelitian 

tentang "Strategi Mengajar Guru Berdasarkan Modalitas Belajar Siswa Kelas 

V pada Pelajaran IPA di SDN Karangasem 2 Kabupaten Sragen Tahun 

2011/2012". 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditentukan fokus 

penelitian ini sebagai berikut: "Strategi  mengajar guru berdasarkan modalitas 

belajar siswa."   

Berdasarkan fokus penelitian tersebut dirinci menjadi sub fokus 

penelitian sebagai berkut: 

1. Perencanaan strategi mengajar guru berdasarkan modalitas belajar siswa 

kelas V pada pelajaran IPA di SDN Karangasem 2 Kabupaten Sragen. 

2. Pelaksanaan strategi mengajar guru berdasarkan modalitas belajar siswa 

kelas V pada pelajaran IPA di SDN Karangasem 2 Kabupaten Sragen. 

3. Evaluasi pembelajaran berdasarkan modalitas belajar siswa kelas V pada 

pelajaran IPA di SDN Karangasem 2 Kabupaten Sragen. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi mengajar 

guru berdasarkan modalitas belajar siswa kelas V pada pelajaran IPA di SDN 

Karangasem 2 Kabupaten Sragen Tahun 2011/2012. Menyesuaikan fokus 

penelitian, dirinci menjadi 3 tujuan: 
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1. Mendeskripsikan perencanaan strategi mengajar guru berdasarkan 

modalitas belajar siswa kelas V pada pelajaran IPA di SDN Karangasem 

2 Kabupaten Sragen. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan strategi mengajar guru berdasarkan 

modalitas belajar siswa kelas V pada pelajaran IPA di SDN Karangasem 

2 Kabupaten Sragen. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran berdasarkan modalitas belajar 

siswa kelas V pada pelajaran IPA di SDN Karangasem 2 Kabupaten 

Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Pengembangan ilmu, khususnya dalam mengajar siswa kelas V. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai data untuk 

kegiatan penelitian berikutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Memberikan wacana baru mengenai pembelajaran aktif dengan 

memahami macam-macam modalitas siswa. 

2) Memberikan informasi tentang pembelajaran aktif dalam proses 

belajar mengajar yang disesuaikan pada modalitas siswa. 
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b. Bagi siswa  

1) Meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA yang 

disampaikan oleh guru. 

2) Membiasakan siswa aktif dan kreatif pada proses pembelajaran. 

3) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan  kebersamaan dalam 

kelompok belajar dalam melaksanakan tugas. 

c. Bagi Sekolah  

1) Memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai macam-

macam modalitas siswa. 

2) Meningkatkan mutu pembelajaran IPA dan dapat menciptakan 

pribadi siswa yang bermoral. 

 

   


