
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana belajar 

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar cerdas, terampil, dan 

mempunyai kecakapan kompetensi yang tinggi, mandiri, dan berkepribadian. 

Proses pendidikan sendiri dikembangkan secara formal di sekolah yang dimulai 

dari pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang tidak lepas dari 

kegiatan belajar mengajar yang merupakan salah satu pokok guru dalam 

pemegang peranan utama di sekolah formal.  

Strategi pembelajaran yang artinya sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Hamruni 2012: 1). Namum, strategi pembelajaran yang selama ini 

diterapkan oleh guru pada umumnya bersifat konvesional yang berupa metode 

ceramah, sehingga dalam kegiatan pembelajaran lebih didominasi oleh guru. 

Siswa cenderung pasif, karena hanya mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru. Guru jarang memberikan pertanyaan untuk mengetahui 

pengetahuan dan pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Disamping itu, 

siswa juga tidak pernah diberi kesempatan untuk membangun pengetahuannya 

dan berinteraksi saling bertukar pendapat dengan temannya dalam memahami 

materi yang diajarkan dan menjelaskan pemahaman yang diketahuinya. 

Pembelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran berfaedah yang 

mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses ilmiah yang dibangun atas 

dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai prosedur ilmiah yang tersusun 

atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku 

secara universal (Trianto 2010: 141). IPA pada dasarnya merupakan ilmu yang 

mempelajari alam semesta dan isinya melalui metode ilmiah yang berupa 

observasi dan eksperiment, dan menghasilkan kesimpulan yang tepat dan akurat. 

Pembelajaran IPA tidak hanya sekedar menghafal tetapi juga membutuhkan 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam serta merupakan suatu 
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penemuan. Melalui kegiatan observasi dan eksperimen siswa tidak hanya belajar 

tentang fakta dan konsep tetapi juga belajar cara berpikir dan pemecahan masalah 

yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Selama ini proses belajar mengajar IPA hanya menghafal fakta, prinsip 

atau teori saja dan sebaiknya pembelajaran IPA dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, 

pembelajaran IPA di sekolah dasar menenkankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung. Untuk itu perlu dikembangkan suatu strategi 

pembelajaran IPA yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menemukan dan menerapkan sendiri ide-idenya. Keterlibatan 

siswa secara aktif dalam pembelajaran IPA sangat penting untuk menentukan 

berhasil atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Siswa tidak sekedar menyarap 

informasi yang diberikan oleh guru, tetapi siswa terlibat secara langsung dalam 

kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang 

lebih baik. Keberhasilan juga  dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi di kelas pada saat pembelajaran berlangsung.  

Melihat pembelajaran IPA dalam proses belajar mengejar di sekolah dasar 

belum berjalan seperti tujuan yang diharapkan, guru belum mengotimalkan dan 

mengaplikasikan ketrampilan proses IPA selama kegiatan pembelajaran. Hal 

tersebut berdampak pada hasil belajar siswa karena pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru kurang bermakna dan juga mengakibatkan keaktifan 

belajar dan kemampuan komunikasi siswa yang rendah, karena siswa hanya pasif 

di dalam proses pembelajaran.  

Keaktifan belajar dan kemampuan komunikasi siswa di dalam proses 

pembelajaran berlangsung sangat penting, karena keaktifan belajar dan 

kemampuan komunikasi merupakan salah satu proses untuk mendorong siswa 

supaya dapat belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik, pemahaman dalam 

materi dan pengalaman yang dilakukan sendiri di dalam pembelajaran. Keaktifan 

belajar merupakan proses pembelajaran yang harus mengaktifkan siswa dalam 

belajar dan guru hanyalah membimbing dan mengarahkan, yang menunjukkan 
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adanya jiwa aktif, jiwa tidak sekedar merespon informasi, namun jiwa mengolah 

dan melakukan transformasi informasi yang diterima (Daryanto dan Rahardjo 

2012: 32-33). Keaktifan belajar mempunyai kaitan dengan kemampuan 

komunikasi. Siswa yang sering aktif di dalam proses pembelajaran, akan 

mengakibatkan siswa lebih berani dan percaya diri untuk banyak berkomunikasi 

di depan umum atau depan teman-temannya. Dengan demikian, siswa yang 

memiliki keaktifan belajar dan kemampuan komunikasi akan nampak 

kesungguhan dalam proses pembelajaran, baik dari menyampaikan materi atau 

hasil di depan umum, mengajukan pendapatnya, mengomentari dan memberikan 

tanggapan terhadap pendapat orang lain, mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, dan mendiskusikan pelajaran dengan orang lain.  

Dari hasil observasi dilapangan, kegiatan pembelajaran yang terjadi di 

kelas IV SDN Kwangen 1 ditemukan permasalahan yaitu rendahnya keaktifan 

belajar dan kemampuan komunikasi siswa pada saat proses pembelajaran. Siswa 

masih banyak yang kurang aktif dan rendahnya berkomunikasi siswa  dalam 

proses pembelajaran IPA. Berkaitan dengan keadaan tersebut ditemukan 

keragaman masalah yang terjadi pada tahap awal atau pra siklus tentang keaktifan 

belajar siswa sebagai berikut: (1) mengajukan pertanyaan terdapat 5 siswa; (2) 

menjawab pertanyaan terdapat 4 siswa; dan (3) mendiskusikan pelajaran dengan 

temannya terdapat 6 siswa. Sedangkan masalah kemampuan komunikasi siswa 

antara lain: (1) menyampaikan mater atau hasil di depan kelas terdapat 7 siswa; 

(2) mengajukan pendapatnya terdapat 5 siswa; dan (3) mengomentari dan 

memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain terdapat 4 siswa. Rendahnya 

keaktifan belajar siswa, akan menyebabkan pula rendahnya kemampuan 

komunikasi siswa pada saat pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA.  

Akar penyebab rendahnya keaktifan belajar dan kemampuan komunikasi 

pada siswa kelas IV SDN Kwangen 1 dilihat dari siswa dalam mengikuti 

pembelajaran mempunyai kecenderungan yang kurang aktif  dan guru 

menggunakan strategi pembelajaran yang masih konvensional dan cenderung 

guru yang menjadi pusat dalam pembelajaran, sehingga keaktifan belajar siswa 

dalam mengajukan pertanyaan, keberanian siswa dalam mengungkapkan ide atau 
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gagasan tidak nampak bahkan saat guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya, hanya beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan. Ini 

menunjukkan keaktifan siswa sangat kurang sekali. Kepasifan dan kejenuhan 

siswa akan mengakibatkan siswa tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Padahal 

apabila siswa memiliki kemampuan komunikasi akan membantu memproleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa lebih cepat dalam memahami dan memecahkan masalah serta 

siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pengajaran IPA 

disekolah perlu diperbaiki guna meningkatkan keaktifan belajar dan kemampuan 

komunikasi siswa pada pelajaran IPA. Untuk mengantisipasi masalah tersebut 

agar tidak berkelanjutan maka perlu dicarikan strategi pembelajaran yang tepat. 

Idealnya guru perlu menyusun dan menerapkan berbagai strategi yang bervariasi 

agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar IPA, serta guru perlu 

menganalisis permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran dan siswa 

tidak merasakan kebosanan, kejenhan, dan pasif. Salah satunya dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Student Facilitator and Explaining, diharapkan 

dapat mempengaruhi cara belajar siswa yang semula cenderung untuk pasif kearah 

yang lebih aktif.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipapar judul penelitan sebagai 

berikut : “PENERAPAN STRATEGI STUDENT FACILITATOR AND 

EXPLAINING UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR DAN 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI PADA PEMBELAJARAN IPA SISWA 

KELAS IV SDN KWANGEN 1 TAHUN 2015/2016”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Agar peneliti lebih terarah, maka perlu dilakukan perumusan masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1. Apakah penerapan strategi pembelajaran Student Facilitator and Explaining 

dapat meningkatkan keaktifan belajar pada pembelajaran IPA siswa kelas IV 

SDN Kwangen 1 tahun 2015/2016 ? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran Student Facilitator and Explaining 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi pada pembelajaran IPA siswa 

kelas IV SDN Kwangen 1 tahun 2015/2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui strategi pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining siswa kelas IV SDN Kwangen 1 

2. Meningkatkan kemampuan komunikasi IPA melalui strategi pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining siswa kelas IV SDN Kwangen 1 

 

D. Manfaat Penelitian  

Sebagai Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat bagi dunia pendidikan yaitu baik manfaat secara teoritis 

maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan menciptakan suasana pembelajaran yang 

aktif dan menarik sehingga mampu mengoptimalkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat mendorong guru untuk kreatif dan inovatif dalam 

memberikan alternatif tentang berbagai strategi. Serta membantu dalam 

usaha meningkatkan keaktifan belajar dan kemampuan komunikasi siswa 

b. Bagi Siswa 

Menumbuhkan partisipasi keaktifan belajar dan kemampuan 

komunikasi siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

sekolah sebagai perbaikan dalam pembelajaran dan sebagai informasi 

dan pertimbangan mengenai penggunaan strategi pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining khususnya dalam pembelajaran IPA. 

 


