
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju-mundurnya 

pendidikan bangsa itu. Mengingat sangat pentingnya bagi kehidupan, maka 

pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga memperolah hasil yang 

diharapkan. Untuk melaksanakan pendidikan harus dimulai dengan pengadaan 

tenaga kependidikan sampai pada usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan, 

baik secara personal, sosial, maupun profesional harus benar-benar dipikirkan 

karena pada dasarnya yang menentukan mutu atau kualitas pendidikan adalah 

guru. Guru merupakan tenaga lapangan yang langsung melaksanakan 

kependidikan dan sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. Selain itu 

guru memegang peranan utama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) serta peran guru sangat  sentral, terutama sebagai pemegang kendali 

dalam proses pembelajaran.  seorang guru sudah sepantasnya memiliki ilmu 

pengetahuan yang luas, tidak hanya dalam suatu mata pelajaran saja tetapi juga 

dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan salah satu alat 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan merupakan salah satu komponen 

yang harus dikuasai oleh guru. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat 

memiliki andil yang besar dalam keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, 

tidak selayaknya seorang guru hanya menggunakan salah satu metode 

pembelajaran  tertentu, yakni metode ceramah. 
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Dalam pembelajaran modern siswa dituntut lebih aktif di dalam proses 

pembelajaran  Doantara (2008) menyatakan bahwa “hal yang paling mendasar 

yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa”. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan iteraksi yang tinggi antara 

guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan 

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing – 

masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas 

yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

Berhasil atau tidaknya pembelajaran ditentukan berbagai hal salah satunya 

adalah aktifitas siswa dalam pembelajarn seperti yang dikemukakan Sriyono 

(2008) dalam Hisyam Zaini, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan 

baik secara jasmani maupun rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses 

belajar mengajar. Kegiatan – kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang 

mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, 

mengerjakan tugas – tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa 

bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggungjawab terhadap tugas yang 

diberikan. 

Dalam proses pembelajaran aktivitas siswa masih rendah. Hal ini dilihat 

dari  banyaknya siswa yang  pasif dari pada yang aktif. Kesemuanya itu 

disebabkan karena kurang tepatnya guru menggunakan metode pembelajaran. 
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Hendaknya bukan hanya guru saja yang aktif dalam pembelajaran, melainkan 

diharapkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa. 

Dengan aktivitas belajar yang tinggi dan pemilihan metode yang tepat, akan 

membangkitkan minat belajar pada diri siswa dan diharapkan dapat 

menghasilkan prestasi belajar yang optimal.Dalam penelitian ini,di SD N 03 

Gondosuli hanya 33,33% siswa saja yang aktif dalam kegiatan belajar di 

kelas,atau sebanyak 2 siswa, sedangkan 66,66% siswa yang lain cenderung 

pasif. Sehingga dari kondisi awal tersebut aktivitas cenderung masih pada guru 

sebesar 66,66%. 

Dalam proses KBM siswa merasa jenuh dengan metode yang digunakan 

oleh guru yang cenderung menggunakan metode ceramah,sehingga aktivitas 

belajar siswa masih sangat rendah. Selain itu minat belajar siswa yang rendah 

dan kurangnya dukungan penuh dari lingkungan keluarga juga mengakibatkan 

rendahnya aktivitas belajar siswa pada proses pembelajran dikelas. Penggunaan 

metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang 

terbuang dengan percuma hanya karena kurang tepatnya penggunaan metode. 

Dalam menggunakan metode pembelajaran saat kegiatan belajar 

mengajar,Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi penggunaan 

metode yang tepat juga oleh aktivitas belajar siswa. Karena keterlibatan siswa 

secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar dapat membangkitkan minat pada 

diri siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar.  
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu mengembangkan metode 

yang tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang memungkinkan terjadinya 

aktivitas belajar  yang memungkinkan interaksi  dalam kelas antar guru dengan 

siswa serta siswa dengan siswa. Karena itulah peneliti memilih menggunakan 

metode Cooperatve Script,karena metode ini memiliki kelebihan antara lain : 

mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya, melatih pendengaran, kecermatan 

dan ketelitian dan melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Peneliti  

akan melaksanakan penelitian terhadap siswa kelas IV SD Negeri 03 Gondosuli 

dengan judul “ Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Pada mata pelajaran IPA 

”perubahan wujud benda” Melalui Metode Cooperative Script  siswa Kelas IV 

SD Negeri 03 Gondosuli”, melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

B. Pembatasan Masalah 

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

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah Model pembelajaran yang digunakan peneliti adalah Model 

Cooperative Script yang dilakukan di SDN 03 Gondosuli, 

Tawangmangu,Karanganyar dalam pelajaran IPA. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,  maka  didapat perumusan 

masalah sebagai berikut 
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Apakah Penggunaan Metode Cooperative Script dapat meningkatkan 

aktivitas belajar  IPA “Perubahan Wujud Benda” pada siswa  kelas IV SDN 03 

Gondosuli Kecamatan Tawangmangu Tahun 2012/2013? 

. 

D. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan merupakan arah suatu rangkaian kegiatan, oleh karena itu harus 

ditetapkan terlebih dahulu, dengan maksud supaya kegiatan ini tercapai 

dalam hasil yang diharapkan serta terlaksana  dengan baik dan teratur.   

b. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Meningkatan aktivitas belajar 

IPA “Perubahan Wujud Benda” melalui Metode Cooperative Script  

Pada siswa kelas IV SD N 03 Gondosuli.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada 2 macam, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan ketertarikan siswa pada mata pelajaran IPA pada Bab 

Perubahan Wujud Benda. 

2) Melatih siswa untuk lebih aktif dalam aktivitas belajar (proses 

pembelajaran). 

b. Bagi Guru 
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1) Masukan dalam memilih alternatif metode belajar yang dapat melibatkan 

siswa secara langsung saat proses belajar mengajar dalam rangka 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam belajar IPA pada Bab 

Perubahan Wujud Benda. 

2) Kontribusi dalam upaya memperbaiki kinerja guru 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan metode pembelajaran 

IPA pada Bab Perubahan Wujud Benda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




