
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keberhasilan proses pembelajaran sebagai proses pendidikan di suatu 

sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksud 

misalnya guru, siswa, kurikulum, lingkungan sosial, dan lain-lain . Namun 

dari faktor-faktor itu, guru dan siswa faktor terpenting . Pentingnya faktor 

guru dan siswa tersebut dapat dirunut melalui pemahaman hakikat 

pebelajaran, yakni sebagai usaha sadar guru untuk membantu siswa agar 

dapat belajar dengan kebutuhan minatnya . 

Bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

manusia kiranya merupakan hal yang tak dapat dibantah . Pada kenyataanya 

pendidikan telah dilaksanakan semenjak adanya manusia, hakikatnya 

pendidikan merupakan serangkian peristiwa yang komplek yang melibatkan 

beberapa komponen antara lain: tujuan, peserta didik, pendidik, isi/bahan 

cara/metode dan situasi/lingkungan . Hubungan keenam faktor tersebut 

berkait satu sama lain dan saling berhubungan dalam suatu aktifitas satu 

pendidikan (Hadikusumo, 1995;36). 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 

khususnya manusia,  sehingga sulit dipisahkan dari kehidupan . Sifatnya 

mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun 

bangsa dan Negara . Berkembang atau tidaknya suatu bangsa banyak 

ditentukan oleh majunya pendidikan bangsa itu sendiri, yang selalu 

melakukan peningkatan SDMnya untuk  berinovasi dalam kehidupanya . 
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Begitu besar peran pentingnya pendidikan bagi kehidupan,  maka 

pendidikan harus dilaksanakan sebaik - baiknya sehingga memperoleh hasil 

yang diharapkan . Untuk melaksanakan pendidikan harus dimulai dengan 

pengadaan tenaga pendidik sampai  pada usaha peningkatan mutu tenaga 

kependidikan . Kemampuan guru sebagai tenaga pendidik, baik secara 

personal, sosial, maupun profesional, harus benar - benar dipikirkan karena 

pada dasarnya guru sebagai tenaga pendidik merupakan tenaga lapangan yang 

langsung melaskanakan kependidikan dan sebagai ujung tombak keberhasilan 

pendidikan . 

Salah satu upaya guru dalam meningkatkan mutu pendidikan 

diantaranya dengan cara mengadakan penelitian terhadap action yang 

dilaksanakannya di dalam kelas . Indikator untuk mengukur action guru 

diantaranya dengan melihat pada keberhasilan peserta didik dalam menyerap 

pelajaran . Proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila semua peserta 

didik secara aktif mengikuti pembelajaran. Namun dalam kenyataannya 

seringkali mengalami kesulitan dan timbul masalah dalam pembelajaran . 

Dari proses dan hasil pembelajaran, guru dapat mengetahui sejauh 

mana hasil belajar peserta didik dihubungkan dengan efektifitas program 

pembelajaran yang mereka lakukan  . Keberhasilan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dapat dilihat dari adanya peningkatan penguasaan serta 

pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang umumnya 

dinyatakan dengan nilai atau angka . 

Untuk meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi 

pelajaran, peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) .  
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Berdasarkan pada kegiatan di lapangan dari hasil ulangan di Kelas IV 

SDN 1 Bicak Kecamatan Todanan Kabupaten Blora untuk mata pelajaran IPS 

dengan standar kompetensi Memahami perkembangan wilayah Indonesia, 

kenampakan alam di Kelas IV Semester I menunjukkan rendahnya tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang sudah diajarkan . 

Hal ini terbukti untuk kelompok non eksak (IPS) dari 11 orang peserta didik 

yang telah menguasai materi (70% ke atas) hanya 6 orang, dan sisanya 

sebanyak 5 orang peserta didik belum menguasai (69% ke bawah) . 

Berdasar pada perolehan hasil belajar dari nilai ulangan kedua mata 

pelajaran tersebut jelas tidak memenuhi kepada kriteria belajar tuntas 

(mastery learning) . Hal ini sesuai dengan teori belajar tuntas (masteri 

learning) yang dikemukakan oleh J.B. Carrol dan Benyamin dalam 

Suharsimi, (1997: 65) yang berbunyi “Bahwa semua murid yang normal 

dapat menguasai keterampilan tertentu pada tingkat penguasaan yang 

memuaskan” . 

Dalam proses pembelajaran di kelas guru tidak hanya berhenti sampai  

mengadakan evaluasi . Setelah mengadakan evaluasi tugas guru selanjutnya 

adalah memeriksa dan menganalisis hasil pembelajaran . Perolehan nilai yang 

didapat bukan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran . Tugas 

guru kelas selanjutnya adalah merancang pembelajaran untuk memperbaiki nilai 

dengan cara melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) . 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

“ Apakah pemahaman siswa dalam kenampakan alam dapat 

ditingkatkan melalui metode diskusi pada siswa Kelas IV Semester 1 SD 

Negeri 1 Bicak Todanan-Blora  Tahun 2015/2016 ? ” . 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, peneliti menentukan tujuan 

perbaikan sebagaimana peneliti paparkan di bawah ini : 

Untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kenampakan alam melalui 

metode diskusi pada siswa Kelas IV Semester 1 SD Negeri 1 Bicak Todanan-

Blora  Tahun 2015/2016  . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan akan memberikan 

manfaat yang berarti bagi peneliti, peserta didik, guru dan sekolah . Adapun 

manfaat perbaikan dari penelitian tindakan kelas ini, yaitu: 

1. Bagi Peserta didik : 

a. Agar dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam hasil belajar . 

b. Agar dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar . 

c. Agar dapat meningkatkan makna pembelajaran yang berarti . 

2. Bagi Guru : 

a. Agar dapat meningkatkan keterampilan menggunakan metode diskusi 

dan latihan dalam proses pembelajaran . 

b. Agar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar bagi peserta didik 

c. Agar dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran . 

d. Dapat Menentukan tindak lanjut hasil belajar yang akan bermakna bagi 

peserta Didik . 

e. Agar dapat Meningkatkan kerja sama yang baik antara peserta didik, 

guru dan dengan instruktur maupun dengan pihak terkait . 

f. Agar dapat menentukan bentuk tindakan dalam proses pembelajaran 

guna peningkatan minat dan hasil belajar peserta didik . 

g. Agar dapat memotivasi guru untuk melakukan penelitian dari masalah 

yang muncul dalam proses pembelajaran . 
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3. Bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan landasan dalam menentukan kebijakan yang akan 

diambil dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah . 

b. Dapat memotivasi guru untuk melakukan PTK guna meningkatkan 

kompetensi profesionalismenya bagi peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik . 

c. Dapat memberikan masukan bagi sekolah tentang hasil pembelajaran 

yang dicapai peserta didik sehingga menjadi dasar untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut khususnya dalam 

mata pelajaran IPS . 

d. Dapat memberikan gambaran tentang cara penyusunan, perencanaan 

dan pelaksanaan serta evaluasi yang tepat dalam pembelajaran standar 

kompetensi untuk mata pelajaran IPS .  
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