
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan setiap lembaga pendidikan adalah menyiapkan peserta didik yang

beriman, bertaqwa, kreatif dan inovatif serta berwawasan keilmuan dan juga

dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi. Usaha menyiapkan peserta didik dalam mencapai tujuan tersebut

diperlukan seperangkat pembelajaran yang diberikan kepada siswa termasuk di

dalamnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sehubungan dengan hal

tersebut proses pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang

merupakan interaksi antara guru dengan siswa yang memiliki unsur edikatif.

Adapun tujuan yang hendak dicapai tersebut adalah terbentuknya kedewasaan

setiap peserta didik.1

Bertolak dari penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut

maka aktivitas belajar perlu ditingkatkan pada peserta didik. Hal ini sejalan

pendapat yang dinyatakan oleh Hisyam Zaini bahwa belajar aktif itu sangat

diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Ketika

peserta didik pasif, atau hanya menerima dari pengajar, ada kecenderungan untuk

cepat melupakan apa yang telah diberikan. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat

tertentu untuk dapat mengikat informasi yang baru saja diterima dari guru. Belajar

aktif adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru kemudian

menyimpannya dalam otak.  Mengapa demikian? Karena salah satu faktor yang

1 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan. (Bandung : Rosda Karya. 2008), h. 33
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menyebabkan informasi cepat di lupakan adalah faktor kelemahan otak manusia

itu sendiri. Belajar hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa

kelemahan, padahal hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang lama.

Kenyataan ini sesuai dengan kata-kata mutiara yang diberikan oleh seorang filosof

kenamaan dari Cina, konfusius. Dia mengatakan : Apa yang saya baca saya lupa,

apa yang saya lihat saya ingat dan apa yang saya lakukan saya paham.2

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Oermar Hamalik bahwa

penggunaan asas aktifitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, oleh karena:

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri
2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara

integral
3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa
4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri
5. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi

demokratis
6. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara

orang tua dengan guru
7. pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan
verbalistis

8. pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam
kehidupan di masyarakat.3

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya

aktivitas belajar yang baik maka siswa akan belajar lebih aktif dan pada akhirnya

hasil belajar dapat dicapai secara maksimal. Untuk itu aktivitas sangat diperlukan

dalam proses pembelajaran. di SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar,

berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan aktivitas belajar

siswa khususnya pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun upaya tersebut

antara lain:

2 Hisyam Zaini dkk. Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: CTSD. 2007), h. xiv
3 Oermar Hamalik. Proses Belajar Mengajar. (Bandung. Rosda. 2004), h. 175



1. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan waktu dan rencana yang telah

dipersiapkan sebelumnya sehingga pembelajaran lebih terarah

2. Guru menggunakan metode bervariasi seperti metode ceramah dan tanya jawab

3. Guru masuk kelas tepat waktu

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru SD Negeri

006 Limau Manis Kecamatan Kampar telah melakukan upaya peningkatan

aktivitas belajar siswa, akan tetapi setelah penulis melakukan menelusuri lebih

lanjut di SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar, penulis menemukan

bahwa proses pemelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

dilaksanakan dengan metode ceramah, Tanya jawab yang berpedoman pada

silabus dan RPP, akan tetapi usaha guru tersebut belum tercapai dengan maksimal

sesuai dengan tujuan. Hal ini, berdasarkan gejala-gejala atau fenomena Pada Ilmu

Pengetahuan Sosial di sekolah tersebut:

1. Sebanyak 17 orang siswa atau sekitar 68% dari 25 orang jumlah siswa

tidak mau bertanya ketika proses pembelajaran berlangsung.

2. Sebanyak 23 orang siswa atau sekitar 92% dari 25 orang jumlah siswa

tidak mau mengemukakan pendapat setelah proses pembelajaran.

3. Sekitar 22 orang atau 88% dari jumlah siswa tidak membuat catatan

penting tentang meteri yang telah dijelaskan oleh guru

Berdasarkan gejala tersebut di atas, terlihat bahwa aktivitas belajar Ilmu

Pengetahuan Sosial siswa belum optimal. Dalam hal ini peneliti mencoba

menggunakan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan aktivitas belajar

siswa. Berdasarkan penjelasan ini, penulis tertarik untuk melakukan suatu



penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul: Penerapan Strategi

Pembelajaran Aktif Tipe “Saya Adalah” Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar

Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Materi Perkembangan Teknologi Produksi,

Komunikasi dan Transportasi Siswa Kelas IV SD Negeri 006 Limau Manis

Kecamatan Kampar.

Peneliti tertarik memilih strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah”

dikarenakan strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran aktif yang

berpusat pada keaktifan dan menciptakan suasana belajar mengajar , dimana siswa

diberikan kesempatan untuk medemonstrasikan peran yang mereka pilih sambil

belajar.4 Dalam strategi ini siswa memerankan seseorang yang pekerjaannya

sedang mereka pelajari. Dengan demikian siswa akan lebih mudah untuk

memahami materi pelajaran itu sendiri karena siswa dilibatkan secara langsung,

hal ini tentu semakin meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar

mengajar.

B. Defenisi Istilah

1. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe “Saya Adalah” merupakan salah satu strategi

pebelajaran yang menciptakan suasana belajar aktif dimana siswa dapat saling

membantu.5

2. Aktivitas Belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakn guru dengan

sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya,

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.6

4 Mel Silbermen. 101 Cara Pelatihan & Pembelajara Aktif. (Jakarta: Indeks. 2010), h. 238
5 Ibid



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan strategi pembelajaran

aktif tipe “Saya Adalah” dapat meningkatkan aktivitas  belajar Ilmu Pengetahuan

Sosial pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan

transportasi siswa kelas IV SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya

Adalah” dalam meningkatkan aktivitas  belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada

perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi siswa kelas IV

SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan  bermanfaat bagi:

a. Siswa

Untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

siswa kelas IV SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar

b. Guru

6 Hartono. PAIKEM Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
(Pekanbaru: Zanafa. 2008), h.11



1) Dengan adanya penelitian ini menjadi pedoman bagi guru untuk

memilih strategi pemebelajaran yang tepat dalam proses

pemebelajaran.

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya.

c. Sekolah :

1) Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan

hasil belajar siswa.

2) Meningkatkan produktivitas sekolah melalui peningkatan kualitas

pembelajaran.

d. Peneliti

1) Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis.

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya, terutama bagi guru

sebagai pendidik dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

3) Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait, di masa

mendatang, terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran.




