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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya (UU No.20 tahun 2003 pasal 1). Berbagai 

usaha dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

yang mampu mengembangkan potensi diri peserta didik. Beberapa diantaranya 

adalah usaha pembaharuan kurikulum, perbaikan sistem pengajaran, 

peningkatan kualitas kemampuan guru, dan lain sebagainya, yang merupakan 

suatu upaya ke arah peningkatan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran dapat 

mengembangkan potensi diri siswa. Kualitas potensi diri dicerminkan dari 

kualitas sumber daya manusia (SDM). Banyak hal yang dapat ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah bagaimana cara menciptakan 

suasana belajar yang baik, mengetahui kebiasaan dan kesenangan belajar siswa 

agar siswa bergairah dan berkembang sepenuhnya selama proses belajar 

berlangsung.  

Salah satu bidang studi yang mengikuti alur dinamika kehidupan manusia 

dan adanya kemajuan ilmu pengetahuan akan kebutuhan manusia adalah Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tidak hanya 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis tetapi 

juga berhubungan dengan kehidupan makhluk hidup yang berkaitan dengan 
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alam, sehingga IPA tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, 

tetapi juga menekankan pada proses penemuan dari fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip tersebut (Depdiknas, 2006:70). Oleh karena itu, 

IPA sangat penting ditanamkan pada diri peserta didik. 

Tujuan pembelajaran IPA salah satunya dimaksudkan agar dapat dijadikan 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. IPA diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar 

tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pembelajaran IPA dituntut untuk 

dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting dalam kecakapan hidup. 

Namun pada kenyataan di SD, pembelajaran IPA hanya sebatas pada proses 

mentrasfer informasi dari guru kepada peserta didik. Pada proses mentransfer 

informasi, guru lebih banyak aktif dalam penyampaian konsep, sedangkan 

peserta didik hanya pasif mendengarkan apa yang dijelaskan guru, atau disebut 

metode konvensional. Selain itu guru lebih mendominasi jalannya 

pembelajaran di kelas serta mengakibatkan interaksi yang kurang terjalin 

antara siswa dan guru sehingga siswa menjadi pasif serta kurang perhatian 

untuk belajar kreatif dan mandiri. Oleh karena itu, sebagian besar peserta didik 
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akan cepat merasa bosan, kurang memahami materi yang dijelaskan dan 

akhirnya peserta didik akan merasa malas untuk mengikuti pembelajaran 

berikutnya. 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan siswa kelas V, bertukar 

pikiran dengan teman, guru diperoleh informasi bahwa faktor-faktor penyebab 

rendahnya keaktifan belajar IPA adalah: 1) guru lebih menekankan pada 

terselesainya sejumlah materi pembelajaranyang diterapkan pada silabus 

dengan alokasi waktu yang tersedia; 2) siswa dijadikan objek seperti”vas 

bunga” yang dituangkan air sampai penuh. Artinya siswa “dipaksa” menerima 

seluruh informasi dari guru tanpa diberikan kesempatan melakukan refleksi / 

perenungan secara logis. 3) guru selalu mendominasi proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode ceramah, sehinnga kurang memberi kesempatan 

pada siswa untuk aktif dan kreatif dalam menuangkan ide dan memepertajam 

gagasannya; 4) konikasi pembelajaran hanya satu arah, kurang adanya interaksi 

timbal balik antara guru dengan siswa dan antara siswa sendiri.  

Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata ulangan yang 

rendah sebesar 70% dari jumlah siswa kelas V dan hanya 30% yang memenuhi 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yakni 70,00 dikarenakan dalam 

pembelajaran masih diterapkan metode yang konvesional. Sehingga siswa 

merasa bosan, jenuh dengan metode pembelajaran tersebut. Saat proses 

pembelajaran berlangsung siswa kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran IPA. Siswa yang memeperhatikan ketika pembelajaran 

berlangsung  kurang lebih hanya 30% dari jumlah siswa. Salah satu contoh dari 
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metode konvensional adalah metode ceramah yang memvariasikan penugasan 

dan tanya jawab yang diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran dikelas. Model pengajaran ceramah merupakan kegiatan 

mengajar yang terpusat pada guru. Sehingga pembelajaran tersebut dirasa 

kurang maksimal karena kurang lebih 70% siswa yang pasif dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran tersebut dirasa tidak berhasil. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas lain yang diharapkan 

mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPA. Solusi 

alternatif yang ditawarkan adalah penerapan strategi Small Group Discussion 

(diskusi kelompok kecil). Dengan penggunaan strategi Small Group Discussion 

(diskusi kelompok kecil) diharapkan siswa dapat termotivasi untuk lebih aktif 

dalam proses pembelajaran dikelas. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti akan mengadakan penelitian tindakan kelas di SD Negeri 03 

Malangjaten pada siswa kelas V, dengan judul ”Penerapan Strategi 

Pembelajaran Small Group Discussion untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar 

IPA Siswa Kelas V SD Negeri 03 Malanggaten Kebakkramat Karanganyar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah, agar 

masalah yang dikaji lebih terfokus dan terarah maka pengkajian dan 

pembatasan masalah dititik beratkan pada: 

1. Rendahnya hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 03 

Malanggaten Kebakkramat Karanganyar. Dalam proses pembelajaran 



5 
 

 
 

dikhususkan pada nilai hasil mengerjakan tes yang diberikan selama 

Penelitian Tindakan Kelas. 

2. Keaktifan belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri 03 Malanggaten 

Kebakkramat Karanganyar rendah.  

3. Metode yang digunakan guru masih konvensional atau metode ceramah. 

C. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian tindakan 

kelas ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah melalui penerapan strategi Small Group Discussion dapat 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V SD 

Negeri 03 Malanggaten Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/2013? 

2) Apakah melalui penerapan strategi Small Group Discussion dapat 

meningkatkan keaktifan belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V 

SD Negeri 03 Malanggaten Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/2013? 

D. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

1) Untuk meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran IPA melalui 

strategi Small Group Discussion Siswa Kelas V SD Negeri 03 

Malanggaten Kebakkramat Tahun Pelajaran 2012/2013 

2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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b. Tujuan Khusus 

1) Untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui penerapan strategi 

Small Group Discussion. 

2) Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan strategi Small 

Group Discussion. 

E. Manfaat  Penelitian 

    Hasil penelitian tindakan kelas ini memberi manfaat cukup berarti bagi 

siswa, guru, sekolah sebagai suatu sistem pendidikan. Manfaat dari masing-

masing adalah: 

a. Manfaat Teoritik 

1) Mendapatkan penyebab-penyebab lain suatu masalah yang terjadi 

dalam proses pembelajaran di kelas. 

2) Sebagai dasar kegiatan penelitian selanjutnya dalam melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas. 

b.  Manfaat praktis 

1) Siswa 

a) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap penguasaan materi pada 

pembelajaran IPA. 

b) Meningkatkan keaktifan siswa untuk bertanya dan mengajukan, serta 

menyelesaikan soal latihan. 

c) Meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam melalui strategi Small Group Discussion. 

d) Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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2) Guru 

a) Meningkatkan mutu pembelajaran di kelas dan mengatasi segala 

masalah di dalam kelas serta menggunakan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan siswa 

diantaranya dengan menggunakan strategi Small Group Discussion. 

b) Mengembangkan ketrampilan guru dalam mengajar dengan 

menggunakan strategi Small Group Discussion. 

c) Mampu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. 

d) Mendapat strategi pembelajaran yang baru untuk mengembangkan 

materi pembelajaran. 

3) Manfaat bagi sekolah 

a) Meningkatkan prestasi belajar sekolah. 

b) Meningkatkan kualitas kompetensi lulusan. 

4) Peneliti 

a) Sebagai pengetahuan, mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam 

proses pembelajaran di kelas sehingga menjadi pengalaman bagi 

peneliti untuk terjun langsung mengajar di kelas. 

b) Untuk pengalaman mengajar di kemudian hari. 

 

 

 

 

 


