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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. L atar Belakang Masalah  

Seiring dengan perkembangan jaman, semakin banyak masalah yang 

muncul, terutama dibidang pendidikan. Masalah yang sering muncul dalam 

setiap sekolahan adalah hasil belajar siswa. Berhasil atau tidaknya suatu 

pembelajaran dipengaruhi banyak hal, antara lain metode yang digunakan guru 

kurang bervariasi, guru cenderung menggunakan metode ceramah, sehingga 

siswa bosan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya dan memiliki keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa maupun negara. Penyelenggara pembelajaran 

merupakan tugas utama seorang guru. 

Interaksi belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting yakni 

interaksi antara guru sebagai pengajar dan murid sebagai obyek pembelajaran. 

Selama ini  yang mendominasi dalam interaksi belajar mengajar adalah guru, 

sedangkan murid sebagai obyek pembelajaran kebanyakan hanya pasif dalam 

berinteraksi. Hal ini yang harus kita rubah agar siswa dapat mengembangkan 

potensi dan kreatifitasnya melalui kegiatan belajar sehingga siswa akan terasa 

lebih aktif, sedangakan guru harus membantu menciptakan situasi yang 

kondusif. 
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Ketika proses pembelajaran berlangsung akan terjadi perbedaan antara 

siswa satu dengan yang lainya. Perbedaan tersebut tampak pada kemampuan 

dalam menangkap dan memahami konsep materi pelajaran. Ada siswa yang 

cepat menguasai materi ada pula siswa yang lambat. Maka untuk memudahkan 

siswa memahami konsep materi yang belum dikuasai, guru harus 

menggunakan alat peraga dan metode yang sesuai dalam kegiatan belajar 

mengajar. Rendahnya kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran 

bukan salah satu faktor penghambat yang berasal dari siswa maupun guru saja, 

akan tetapi dibutuhkan suatu konsep penemuan untuk mengoptimalkan minat 

siswa dan mengkondisikan suasana pembelajaran yang akan mengubah 

kreatifitas siswa. Hal lain yang mendominasi selain faktor guru dan faktor 

siswa adalah adanya penerapan metode pembelajaran, serta penggunaan media 

pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran guru dapat menggunakan dan memilih 

metode pembelajaran yang sesuai. Ada banyak sekali metode pembelajaran 

yang dapat dipilih oleh guru. Akan tetapi masing-masing metode memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Guru harus bisa memilih metode pembelajaran 

yang tepat untuk menyampaikan materi kepada siswa. Penggunaan metode 

pembelajaran yang kurang tepat dapat menjadikan kegiatan pembelajaran 

kurang menarik, sehingga perhatian siswa akan beralih menjadi bercanda 

dengan teman, bahkan ada pula yang cenderung diam dan tidak memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. Melihat kondisi yang seperti ini guru dapat 

mengalihkan perhatian siswa dengan adanya diskusi kelompok, sehingga siswa 
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dituntut untuk aktif. Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu individu. Kegiatan diskusi 

biasanya dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Sehingga apabila siswa 

diminta untuk diskusi mereka akan mampu untuk memecahkan masalah serta 

belajar secara mandiri. Siswa yang semula hanya diam karena tidak mengerti 

materi yang disampaikan, ia dapat mengemukkan pendapat dalam diskusi 

tersebut. Sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih menarik. 

Berkaitan dengan masalah-maslah diatas, setelah peneliti mengadakan 

observasi pembelajaran di SD Negeri Pilangsari 2 ditemui kurangnya hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA, ketika proses pembelajaran 

berlangsung siswa cenderung ramai sendiri dan kurang memperhatikan 

penjelasan guru. Kemampuan bertanya dan sikap kritis terhadap pelajaran juga 

sangat kurang, dan pembelajaran juga masih konvensional bersifat teacher 

centered, yaitu cenderung dikuasai oleh guru. Adapun beberapa karakteristik 

siswa dalam pembelajaran dengan metode konvensional sebagai berikut: 

semangat belajar siswa rendah, mencuri jalan pintas, siswa tidak tahu tujuan 

belajar untuk apa, siswa selalu bersifat pasif dan acuh. Oleh karena itu, guru 

harus mengubah metode pembelajaran yang konvensional tersebut menjadi 

metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Untuk mengatasi masalah 

tersebut maka diperlukan inovasi pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya dengan penerapan metode 

Modeling The Way. 
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Pelaksanaan metode Modeling the way dalam proses pembelajaran, 

diharapkan akan mampu meningkatkan daya kreatifitas siswa dalam belajar. 

Selain itu manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang dalam 

hidup juga membutuhkan orang lain. Maka dengan penerapan metode 

Modeling the way akan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan sehingga dapat berkembang secara mandiri. 

Penerapan metode Modeling the way pada hakekatnya untuk melatih 

siswa agar senantiasa mempersiapkan diri dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. Keaktifan siswa dalam menyelesaikan kegiatan belajar mengajar 

tidaklah muncul dengan sendirinya. Semua itu muncul karena direncanakan 

oleh guru yang mampu memperlakukan siswa secara manusiawi bukan sebagai 

barang atau robot. 

Metode Modeling the way merupakan metode pembelajaran dengan cara 

mendemonstrasikan sub bahasan tertentu, pada pembelajaran IPA ada beberapa 

sub pokok bahasan yang dapat didemonstrasikan sesuai demgan metode 

modeling the way. Pembelajaran IPA merupakan suatu cara untuk mencari tahu 

tentang alam. Belajar IPA membuat siswa dapat mengenali diri sendiri dan 

alam sekitar.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba mengadakan 

penelitian tentang: “Upaya Peningkatkan Hasil Belajar IPA Dengan 

Implementasi Metode Modeling The Way Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Pilangsari 2 Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

identifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. 

2. Belum maksimalnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

3. Belum diterapkan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV dalam proses belajar mengajar. 

 C. Pembatasan Masalah  

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman antar variabel, maka 

dalam penelitian ini akan dibatasi masalah-masalahnya yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan dalam mata pelajaran IPA kelas IV 

semester 1. 

2. Metode yang digunakan adalah Modeling the way. 

3. Hasil penelitian ini dibatasi pada kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 

kecamatan Gesi Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2012/2013. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, maka rumusan masalah 

yang diterapkan adalah sebagai berikut : “Apakah Metode Pembelajaran 

Modeling the way dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 Kecamatan Gesi Tahun 

Pelajaran 2012/2013?” 

 

 



6 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah menjadi 

masukan para guru untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan Metode 

Modeling the way.  

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini : 

Untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 

Pilangsari 2 melalui Metode Modeling the way. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat teoritis maupun 

praktis kedapa : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap 

peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar di 

sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

berikutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

1) Mempermudah siswa untuk memahami materi yang bdisampaikan. 
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2) Meningkatkan kreatifitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa saat mengikuti pelajaran IPA. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai pertimbangan guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran baru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Memberikan informasi bagi guru untuk menerapkan Metode 

Modeling the way dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA. 

c. Bagi Sekolah  

1) Memberikan masukan kepada sekolah sebagai upaya 

meningkatkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

mutu sekolah. 

2) Sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran, yang 

berkaitan dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

d. Bagi peneliti 

1) Memperdalam wawasan peneliti tentang penelitian tindakan kelas. 

2) Dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang karakteristik 

siswa sekolah dasar sehingga dapat memperbaiki proses 

pembelajaran di masa yang akan datang. 

 

 




