
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensinya. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menumbuh kembangkan 

potensi sumber daya manusia (peserta didik) dengan cara mendorong dan 

memfasilitasi kegiatan belajar mereka, dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses belajar 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.
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Model pembelajaran merupakan suatu teknik pembelajaran  yang di gunakan 

guru dalam mengajarkan suatu pokok bahasa (materi) tertentu dan dalam pemilihan 

suatu model harus disesuaikan terlebih dahulu dengan materi pembelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang tersedia sesuai dengan 

tujuan pembelajaran sehingga model pembelajaran yang di terapkan dapat tercapai.
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Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 11 februari 2019 di SD 5 Ranomeeto 

Barat desa Lameuru pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) di kelas IV, 

dapat terlihat perhatian siswa pada saat kegiatan pembelajaran  masih kurang, di
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temukan masalah-masalah yang menghambat proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), antara lain; kurangnya aktivitas bertanya siswa dalam 

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sehingga proses pembelajaran 

terarah pada guru saja, tidak ada upan balik antara guru dan siswa, siswa sibuk 

mengobrol dengan temannya, bahkan ada beberapa siswa yang membaca buku 

selain buku pembelajaran yang sedang diajarkan, rendahnya hasil belajar siswa 

yang belum mencapai KKM.. Ketika di beri tugas kelompok pun masih terdapat 

beberapa siswa  yang tidak ikut serta  dalam diskusi kelompok. Masalah ini sangat 

berpengaruh terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Sedangkan hasil wawancara pada guru wali kelas IV yaitu bapak Irwan 

Susanto, S.Pd, bahwa masih banyak masalah yang di temukan dalam proses 

pembelajaran IPA seperti, kurangnya perhatian siswa dalam mata pelajaran  yang 

di bawakan sehingga ini akan berdampak pada hasil belajar siswa yang belum 

optimal dan belum mencapai standar kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang 

telah di tetapkan di sekolah  tersebut. Hal ini terlihat dari hasil ulangan kemarin 

pada semester ganjil dalam mata pelajaran IPA dimana sebagian besar siswa kelas 

IV di SDN 5 Ranomeeto barat belum mencapai KKM. Ada 7 orang siswa yaitu di 

atas 70 sedangkan 10 dari mereka di bawah dari 70 atau belum memenuhi KKM..
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Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

maka saya mencoba untuk memberikan solusi dengan menggunakan metode 

Learning Start With A Question (LSQ) . menurut saya model ini sangat cocok 

dengan pembelajaran IPA karena dengan model ini dapat meningkatkan aktivitas 
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bertanya pada siswa. Penggunaan model tersebut di harapkan dapat meningkatkan 

aktivitas bertanya siswa. 

Menurut Hamalik, bahwa “aktivitas merupakan pendidikan modern, lebih 

menitik beratkan pada aktivitas sejati, dimana siswa belajar sambil bekerja, siswa 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya, 

termasuk sikap dan nilai. Sehubungan dengan hal tersebut, system pembelajaran  

ini sangat menekankan pada pendayagunaan asas keaktifan (aktivitas) dalam 

proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan”.
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Selanjutnya, menurut Istarani, bahwa belajar sesuatu yang baru akan lebih 

akan lebih efektif jika peserta didik itu aktif dan terus bertanya ketimbang hanya 

menerima apa yang di sampaikan oleh pengajar. Salah satu cara untuk membuat 

peserta didik belajar secara aktif adalah dengan membuat mereka bertanya tentang 

materi pembelajaran sebelum ada penjelasan dari pengajar. Model ini dapat 

menggugah peserta didik untuk mencapai kunci belajar, yaitu bertanya. Setiap 

pertanyaan yang di ajukan peserta didik maka guru seorang guru harus bias 

memberikan penjelasan dari pertanyaan yang di ajukan peserta didiknya. Maka 

belajar yang baru akan membuat peerta didik akan lebih efektif jika peserta didik 

aktif dalam bertanya dalam pembelajaran”.
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang diterapkan guru masih cenderung monoton 
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2. Tidak ada variasi penggunaan metode atau model pembelajaran lain 

3. Tidak membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa dan bersifat 

memaksa, siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1 Bagaimana meningkatkan hasil belajar IPA melalui pembelajaran 

Learning Start With a Question pada siswa kelas  IV  di SDN  5 

Ranomeeto Barat. 

2 Apakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA  dapat ditingkatkan 

melalui penerapan strategi pembelajaran Learning Start With A Question 

di kelas IV SDN 5 Ranomeeto Barat ? 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut :  

1. Manfaat teoritis.  

a. Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya terkait 

penggunaan strategi  Learnng Start With A Question dalam pembelajaran 

IPA di SDN 5 Ranomeeto Barat 

b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media 

pembelajaran. 
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c. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat membantu guru untuk 

memahami hakikat pendidikan secara empirik 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa, meningkatkan motivasi, kreativitas, keterampilan dan 

kerjasama dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator, 

motivator, perencana pembelajaran, pengelola pembelajaran, mediator 

dan evaluator. 

c. Bagi sekolah, dapat menumbuhkembangkan budaya meneliti dilingkunga

n sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

d. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembelajaran IPA. 
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E. Definisi Operasional 

Dalam memahami masalah penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan variable 

penelitian sebagai berikut: 

1. Learning Start With a Question adalah metode pembelajaran yang di mulai 

dengan siswa di beri kesepatan membaca tentang materi yang akan di ajarkan  

sebelum guru memulai pembelajaran dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang hal-hal yang belum di mengerti terkait materi tersebut. 

2. Hasil belajar adalah nilai yang di peroleh siswa setelah melalui proses 

pembelajaran tertentu. 

3. Mata pelajaran IPA adalah salah satu pelajaran yang di ajarkan di SDN 5 

Ranomeeto Barat yang merupakan bimbingan terhadap anak didik agar setelah 

selesai dari pendidikan, siswa dapat lebih mengetahui tentang makhluk hidup 

dan alam di sekitarnya. 

 

  


