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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 untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (UU RI 

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1).  

 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 17). Sekolah Dasar merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal yang memegang peranan penting dan fundamental dalam keseluruhan 

sistem pendidikan nasional serta memberikan landasan bagi pembentukan 

keperibadian peserta didik.  

Dalam kurikulum 2006 mengisyaratkan adanya keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga mampu bereksplorasi untuk membentuk 

kompetensi dengan menggali berbagai potensi dan kebenaran ilmiah.  

Berdasarkan indikator tersebut, harus tercipta suatu kondisi pembelajaran 

yang bermakna baik ditinjau dari pengembangan isi, bahan dan proses 

pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan 

bagaimana pula pendekatan dan strategi / teknik mengajar serta metode yang 

dipakai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  

Keberhasilan pembelajaran secara khusus dan pendidikan secara umum 

merupakan harapan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Keberhasilan 

pembelajaran ditandai oleh adanya perubahan kemampuan atau kecakapan 
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yang sebelumnya tidak dimiliki, kemudian muncul setelah melakukan proses 

belajar mengajar sehingga hasil belajar menjadi lebih mantap dan bermakna.  

Sebagai seorang guru profesional dalam mengembangkan pembelajaran di 

sekolah hendaknya mengetahui memahami dan mencoba untuk menerapkan 

metode serta strategi/model pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi 

aktif siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Metode dan strategi/model pembelajaran merupakan salah satu alat 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan merupakan salah satu 

komponen yang harus dikuasai oleh guru. Dengan menguasai metode 

pembelajaran, guru dapat mengkomunikasikan bahan pelajaran dengan baik 

dan menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan efektif.  

Dalam menggunakan metode dan strategi/model pembelajaran, bukan hanya 

guru saja yang aktif dalam pembelajaran, melainkan diharapkan terjadinya 

interaksi yang serasi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa.  

Berdasarkan observasi sejak 10 Desember 2012 oleh peneliti di SD 

N 1 Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar diperoleh 

data aktivitas dan hasil belajar siswa masih rendah dalam pelaksanaan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu dari 23 siswa hanya 65,22 % (15 

siswa) saja yang mendapat nilai  ≥ KKM 60 yang ditetapkan di SD N 1 Durian 

Payung. 
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Tabel 1 :  Data Nilai Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas IV SD N 1 Durian Payung   

Semester Ganjil TP. 2012-2013  

 

No. Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase 

(%) 

Kriteria 

1 > 70 5 21,73 Tuntas 

2 60 - 70 10 43,47 Tuntas 

3 < 60  8 34,78 Belum Tuntas 

 

Penyebab rendahnya aktivitas belajar siswa dikarenakan  :  (1)  Hampir  tidak  

ada  siswa  yang mempunyai inisiatif untuk bertanya pada guru (kurang aktif 

bertanya). (2) Sibuk menyalin apa yang di tulis  dan  di  ucapkan  guru.  (3)  

Apabila ditanya  guru  tidak  ada  yang  mau menjawab tetapi mereka 

menjawab secara bersamaan sehingga suaranya tidak jelas.  (4)  Siswa  

terkadang  ribut  sendiri  waktu  guru  menerangkan  atau mengajar. (5) Belum 

ada dorongan dan motivasi dari guru untuk membimbing siswa untuk bertanya 

atau menjawab pertanyaan. (6) Dari siswa misalnya perasaan takut dan malu 

untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan, (7) Guru belum 

mempergunakan matode yang bervariasi. 

Peneliti merasa perlu mengembangkan metode dan strategi/model 

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi tersebut dengan 

menggunakan metode tanya jawab dengan strategi/model Questions Student 

Have yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa.  

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting, dengan 

pertanyaan yang tersusun baik dan teknik yang tepat dapat berdampak positif 

yaitu:  

1. Kelas menjadi aktif karena tidak hanya mendengarkan saja.  
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2. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah 

yang sedang dihadapi.  

3. Menuntut proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan 

membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik.  

4. Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas.  

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu membangkitkan 

dan meningkatkan motivasi dan minat siswa melalui metode yang tepat dan 

efektif sesuai dengan kebutuhan.  Salah satu alternatife untuk memecahkan 

masalah adalah menggunakan metode tanya jawab. 

Karena itulah peneliti akan melaksanakan penelitian terhadap siswa Kelas IV 

SD Negeri 1 Durian Payung Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung 

judul “ Meningkatkan  Aktivitas dan Hasil Belajar Melalui Metode  

Tanya Jawab dengan Strategi Questions Student Have   Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  Kelas IV SD Negeri 1 Durian Payung  

Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung  “ melalui penelitian 

tindakan kelas. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah terrsebut, peneliti mengidentifikasi  

permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1 Hampir  tidak  ada  siswa  yang mempunyai inisiatif untuk bertanya pada 

guru (kurang aktif bertanya).  

2 Siswa sibuk menyalin apa yang di tulis  dan  di  ucapkan  guru. 
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3 Apabila ditanya  guru  tidak  ada  yang  mau menjawab tetapi mereka 

menjawab secara bersamaan sehingga suaranya tidak jelas.  

4 Siswa  terkadang  ribut  sendiri  waktu  guru  menerangkan  atau mengajar.  

5 Belum ada dorongan dan motivasi dari guru untuk membimbing siswa 

untuk bertanya atau menjawab pertanyaan.  

6 Siswa takut dan malu untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan,. 

7 Guru belum mempergunakan matode yang bervariasi. 

8 Rendahnya hasil  belajar siswa pada mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan 

Sosial, yaitu dari 23 siswa hanya 65,22 % saja yang mendapat nilai ≥ 

KKM 60 yang ditetapkan di SD N 1 Durian Payung. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi  masalah tersebut diatas dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa Kelas IV  SD Negeri 1 

Durian Payung Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dengan 

menggunakan metode Tanya Jawab dengan Strategi Questions Student 

Have pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ?  

2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa Kelas IV SD Negeri 1 

Durian Payung Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dengan 

menggunakan Metode Tanya Jawab dengan Strategi Questions Studens 

Have  pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian in adalah : 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa Kelas IV SD Negeri 1 Durian 

Payung Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dengan 

menggunakan metode Metode Tanya Jawab dengan Strategi Questions 

Student Have  pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial.  

2. Untuk meningkatkan  hasil belajar siswa Kelas IV SD Negeri 1 Durian 

Payung Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dengan menerapkan 

metode Metode Tanya Jawab dengan Strategi Questions Student Have 

dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya 

peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran pengetahuan sosial di sekolah 

dasar dengan menggunakan metode tanya jawab, adapun manfaatnya yaitu :  

1. Bagi guru / peneliti  

a Meningkatkan kemampuan guru dalam rangka mengelola proses 

pembelajaran secara variatif dengan metode yang lebih tepat sesuai 

dengan situasi dan kondisi. 

b Lebih memahami kendala dan permasalahan serta solusi pemecahan 

masalah dalam pembelajaran.  

c Menambah wawasan/pengetahuan dalam penelitian, khususnya dalam 

menggunakan metode tanya jawab.  
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2. Bagi siswa 

a Memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

b Mengembangkan pola pikir siswa ke arah pemikiran kritis.  

c Menumbuh kembangkan minat dan motivasi siswa untuk 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan berpikir.  

3. Bagi Sekolah 

 Umtuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, terutama di SD Negeri 

1 Durian Payung Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung sehingga 

hasil belajar siswa lebih baik khususnya dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

4. Bagi Peneliti Lanjutan 

Untuk menegembangkan penelitian ini lebih mendalam lagi, baik untuk 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial maupun  pada mata pelajaran lain. 

 

 


