
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan seiring

dengan perkembangan seni dan budaya pada kehidupan masyarakat

Indonesia dan berlangsung sangat cepat. Perubahan-perubahan dalam

masyarakat akan mempengaruhi perkembangan setiap individu warga

masyarakat. Pengaruh ini dapat meliputi pengetahuan, kecakapan, sikap,

aspirasi, minat, semangat, kebiasaan bahkan pola-pola hidup mereka. Dalam

hal ini, pendidikan mempunyai kebutuhan untuk mengikuti perubahan

masyarakat. Perkembangan ini menuntut adanya perbaikan pada sistem

pendidikan nasional yang termasuk pada penyempurnaan kurikulum.

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1

tentang system Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh orang

dewasa (Pendidik) kepada orang yang belum dewasa (Peserta Didik) untuk

memperoleh kedewasaan, baik kedewasaan jasmani, rohani, maupun sosial.

Usaha sadar artinya pendidikan dilakukan dengan penuh kesadaran,

terencana, dan sistematis, tidak asal-asalan, semuanya melalui proses yang

logis, rasional, dan dapaat dipertanggung jawabkan. Pelaku pendidik artinya

yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendidik, sehat jasmani dan

rohani, lahir dan batin, material dan spiritual. Peserta didik artinya anak atau

orang yang secara pendidikan belum dewasa sehingga perlu diberi

pendidikan (Samino, 2011 :19).
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Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu

yang lama dan dengan syarat bahwa perubahan yang terjadi tidak

disebabkan adanya kematangan ataupun perubahan sementara karena suatu

hal. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses perubahan tingkah laku ini tidak

terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan sebuah proses yang memang

sengaja direncanakan. Proses yang sengaja direncanakan agar terjadi

perubahan perilaku ini disebut proses belajar (Komalasari, 2013: 2).

Sedangkan Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Setiap proses

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dandiawasi agar

terlaksana secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk meningkatkan

keberhasilan belajar siswa yaitu denga nmenggunakan strategi pembelajaran

aktif, di mana siswa melakukan sebagian besar pekerjaan yang harus

dilakukan, Hal yang paling mendasar dalam sebuah pembelajaran adalah

ketepatan seorang guru dalam memilih suatu strategi pembelajaran. Strategi

pembelajaran adalah cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi

pelajaran kepada siswa untuk mencapai pembelajaran tertentu (Kamulyan

dan Risminawati, 2012: 5).

Demi tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, pendidikan

di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah

ditetapkan. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya

pemerintah untuk mencapai keunggulan bangsa dalam penguasaan ilmu dan

teknologi seperti yang digariskan dalam haluan Negara. Kurikulum 2013

yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP), menggunakan pembelajaran tematik integratif yang
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menuntut guru untuk kreatif dalam mengemas pembelajaran agar siswa

tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran.

Kurikulum yang berlaku di Indonesia menuntut siswa untuk belajar

aktif. Namun kebanyakan guru masih menggunakan pembelajaran yang

konvensional dimana proses pembelajaran masih berpusat pada guru selain

itu penggunaan strategi dan media pembelajaran masih kurang. Padahal

dengan pembelajaran seperti itu akan sangat sulit untuk meningkatkan

keaktifan siswa, seperti kasus yang peneliti temukan pada Kelas IV SD

Negeri 05 Tawangmangu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara

dengan guru Kelas IV SD Negeri 05 Tawangmangu bahwa dalam proses

pembelajaran guru lebih sering menggunakan pembelajaran yang

konvensional, sehingga siswa belum sepenuhnya memahami konsep

pembelajaran tematik dengan baik. Selain itu saat pembelajaran tematik

siswa cenderung kurang aktif dan merasa bosan saat mengikuti

pembelajaran. Guru juga masih kurang memahami pembelajaran tematik

sehingga cara guru menyampaikan materi pembelajaran kurang fokus dan

terarah. Ketika siswa kurang memiliki antusias saat proses pembelajaran,

maka dampak yang akan terjadi antara lain:

a. Hasil belajar yang dicapai siswa menjadi rendah.

b. Materi yang disampaikan guru tidak diserap sepenuhnya oleh siswa dan

menjadi sia-sia.

Penggunaan strategi pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sehingga pada saat proses belajar

berlangsung tidak didominasi oleh guru melainkan siswa diharapkan aktif

dan terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi belajar yang

dapat digunakan oleh guru agar siswa dapat mengikuti pembelajaran secara

aktif yaitu dengan menggunakan strategi GI (Group Investigation) dan

Strategi Team Quiz pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi

kelompok. Strategi ini menjamin keterlibatan total semua siswa, cara ini

merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab,

keberanian serta kerjasama diskusi kelompok. Strategi GI (Group
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Investigation) guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam

kelompok mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah

menguasai pelajaran. Strategi Team Quiz ini dapat meningkatkan tanggung

jawab belajar siswa dalam suasana yang menyenangkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan membuat judul “Studi Komparasi

Strategi GI (Group Investigation) dan Team Quiz Terhadap Hasil Belajar

Siswa Kelas IV SD Negeri 05 Tawangmangu Tahun 2015/2016.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ,muncul beberapa

masalah yang dapat di identifikasi sebagai berikut:

a. Guru mengalami kesulitan dalam menentukan strategi yang tepat dalam

proses pembelajaran pada siswa sekolah dasar..

b. Peran guru masih dominan, sehingga siswa kurang aktif.

c. Hasil belajar tematik siswa masih rendah belum sesuai dengan yang

diharapkan.

d. Kemampuan guru dalam menggerakkan siswa untuk aktif berpartisipasi

kurang sehingga masih ada siswa yang tidak berani mengemukakan

pendapat.

C. Pembatasan Masalah

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang muncul,agar masalah

yang dikaji lebih terfokus dan terarah maka diperlukan pembatasan masalah

sebagai berikut :

a. Penerapan strategi pada pembelajaran ini dibatasi hanya dua strategi

yaitu strategi GI (Group Investigation) dan Team Quiz.

b. Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas IV SD Negeri 05

Tawangmangu.

c. Parameter yang digunakan adalah hasil belajar pembelajaran tematik

berupa hasil tes tertulis.

d. Materi pelajaran dengan tema Indahnya Negeriku, sub tema

I.Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan pembelajaran empat.
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D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka

permasalahan dalam penelitian ini dapatdirumuskan sebagai berikut:

a. Adakah perbedaan hasil belajar dalam penerapan strategi GI (Group

Investigation) dan Team Quiz pada siswa kelas IV SD Negeri 05

Tawangmangu?

b. Strategi manakah yang lebih baik hasil belajarnya antara penerapan

strategi GI (Group Investigation) dan Team Quiz pada siswa kelas IV

SD Negeri 05 Tawangmangu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian

ini adalah:

a. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dalam penerapan strategi

(Group Investigation) dan Team Quiz pada siswa kelas IV SD Negeri

05 Tawangmangu.

b. Untuk mengetahui strategi yang lebih baik hasil belajarnya, antara

penerapan strategi GI (Group Investigation) dan Team Quiz pada siswa

kelas IV SD Negeri 05 Tawangmangu.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

penulis pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Manfaat Teoritis

Untuk memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang

pendidikan khususnya dalam pembelajaran tematik bahwa stratategi GI

(Group Investigation)dan strategi Team Quiz merupakan strategi

pembelajaran aktif yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam

pembelajaran dan juga dapat mengembangkan ketrampilan sosial siswa

sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa.
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b. Manfaat Praktis

1) Bagi Siswa

Memberikan pengalaman langsung pada proses

pembelajaran dengan menggunakan strategi (Group Investigation)

dan strategi Team Quiz.

2) Bagi Guru

a) Untuk memberikan alternative strategi mengajar sehingga guru

dapat memilih metode mengajar yang tepat untuk siswanya.

b) Dapat meningkatkan ketrampilan mengajar guru melalui

penggunaan strategi (Group Investigation) dan strategi Team

Quiz.

3) Bagi Sekolah

a) Sebagai bahan kajian kepala sekolah dalam membuat

kebijakan agar dapat meningkatkan kualitas sekolah.

b) Memberikan wawasan kepada kepala sekolah untuk

menentukan kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan

pembelajaran tematik.


