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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan 

dan perkembangan setiap manusia. Pendidikan dijadikan sebagai salah satu 

cara mendapatkan pengetahuan baru untuk membangun Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas.  

Manusia yang berkualitas akan membawa dirinya menjadi manusia yang 

berguna bagi diri sendiri, orang lain, maupun bagi bangsa dan negaranya. Pada 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiriual 

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

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Manusia dapat mengembangkan 

berbagai potensinya baik pada bidang akademik maupun non akademik melalui 

pendidikan. Hal tersebut bertujuan supaya pendidikan dapat memiliki peranan 

positif baik untuk diri sendiri, masyarakat, dan negara. Proses pendidikan 

melalui pelaksanaan pembelajaran harus memberikan kesempatan terhadap 

peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan 

potensinya. 
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 Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat interaksi antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik 

dengan peserta didik lain. Rahmaningrum (2016: 914) menyatakan bahwa 

“Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif 

permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya.” Pengertian tersebut membuktikan bahwa interaksi sangat 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Adanya interaksi maka tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya akan tercapai. 

Kegiatan pembelajaran pada dasarnya bukan sekadar guru 

menyampaikan materi, tetapi peserta didik juga harus ikut berperan aktif dalam 

pembelajaran. Ismail (2016: 39) menyatakan bahwa “Pembelajaran aktif adalah 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam 

melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan.”  

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran harus 

berpusat pada peserta didik, supaya pembelajaran yang dilakukan dapat 

bermakna bagi peserta didik. 

Pembelajaran aktif ditandai dengan adanya keaktifan peserta didik. 

Salah satu keaktifan peserta didik ditandai dengan adanya kegiatan bertanya. 

Bertanya mampu mendorong terjadinya komunikasi di dalam pembelajaran, 

dengan demikian tugas guru tidak hanya memberikan materi, tetapi guru 

berperan juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Penggunaan 
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berbagai strategi pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan pembelajaran 

sangat penting untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan. 

Observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 

Oktober 2019 di kelas V SD Negeri 2 Tlahab Kidul ditemukan permasalahan 

bahwa pembelajaran yang dilakukan masih cenderung berpusat pada guru, 

peserta didik hanya mendengarkan saja pada saat guru menyampaikan materi. 

Penyampaian materi yang dilakukan oleh guru menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab. Pada saat guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, ada 3 dari 31 peserta didik yang memberikan pertanyaan, 

peserta didik yang lain cenderung pasif tidak berani bertanya karena tidak tahu 

apa yang akan ditanyakan. Pada saat guru bertanya, ada beberapa peserta didik 

yang menjawab tetapi secara bersama-sama. Pada saat guru meminta peserta 

didik untuk mengangkat tangannya ketika akan menjawab, ada 4 peserta didik 

yang berani. Hasil observasi di atas menunjukan bahwa rasa percaya diri 

peserta didik untuk bertanya masih rendah. Guru kelas V SD Negeri 2 Tlahab 

Kidul menyampaikan bahwa memang benar peserta didik masih kurang aktif 

pada saat pembelajaran terutama dalam hal bertanya. Terlihat pada saat guru 

memberikan kesempatan bertanya, hanya ada beberapa anak saja yang mau 

bertanya dengan cara mengangkat tangan ke atas maupun bertanya secara 

langsung ke depan menghampiri guru. King (Rahmawati, 2013: 9) menyatakan 

indikator yang mencirikan peserta didik berani bertanya adalah berani menatap 

wajah orang yang ditanya, berani mengangkat tangan atau menanyakan 

langsung dengan menghampiri orang yang akan ditanya, dan bertanya dengan 
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vokal yang jelas dan lantang. Guru kelas V juga menyatakan bahwa 

berdasarkan nilai Penilaian Tengah Semester (PTS) masih ada yang kurang 

maksimal. Dilihat dari lima mata pelajaran yang diujikan masih ada dua mata 

pelajaran yang belum tuntas KKM yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia ada 

20 peserta didik yang belum tuntas KKM dan IPS ada 15 peserta didik yang 

belum tuntas mencapai KKM dari jumlah 31 peserta didik. Peneliti melakukan 

analisis pada nilai PTS tahun 2019/2020. Dari analisis nilai PTS didapatkan 

data pada tabel 1.1: 

Tabel 1.1 Nilai Penilaian Tengah Semester (PTS) Tahun 2019/2020 

Jumlah 

Peserta 

didik Bahasa 

Indonesia 

Rata-

Rata 
KKM Tuntas Tidak Tuntas 

31 

66, 9 70 
Angka Presentase Angka Presentase 

11 35,5% 20 64,5% 

IPS 

Rata-

Rata 
KKM Tuntas Tidak Tuntas 

69,7 70 
Angka Presentase Angka Presentase 

16 51,6% 15 48,4% 

 

Tabel 1.1 menunjukan rendahnya prestasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Rendahnya prestasi belajar di 

disebabkan karena pemahaman peserta didik terhadap materi masih kurang, 

peserta didik masih kurang berani untuk bertanya, dan minat peserta didik 

untuk mengikuti pembelajaran masih kurang. Penggunaan strategi 

pembelajaran yang monoton juga mempengaruhi peserta didik untuk berani 

bertanya dan prestasi belajar. Kondisi demikian apabila dibiarkan akan 

berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran, oleh karena itu peneliti dan 
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guru kelas V sepakat bahwa permasalahan tersebut perlu diatasi. Salah satu 

alternatif untuk memecahkan masalah tersebut yaitu menggunakan strategi 

pembelajaran The Learning Cell. Strategi pembelajaran The Learning Cell 

merupakan salah satu alternatif untuk menumbuhkan minat, dan kepercayaan 

diri peserta didik dalam pembelajaran. Wahyuni (2019: 388) menjelaskan 

bahwa strategi pembelajaran The Learning Cell dapat meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran 

The Learning Cell juga dapat mengatasi rendahnya prestasi belajar peserta 

didik di Sekolah Dasar. Hal tersebut membuktikan bahwa Strategi 

pembelajaran The Learning Cell dapat meningkatkan keaktifan peserta didik 

dalam belajar, sehingga peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan 

dan ketrampilannya. 

Strategi pembelajaran  The Learning Cell merupakan strategi 

pembelajaran aktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberanian 

bertanya dan prestasi belajar peserta didik. Sesuai dengan pendapat Suprijono 

(2014: 122) menyatakan bahwa The Learning Cell merupakan suatu bentuk 

belajar kooperatif dalam bentuk berpasangan, dimana siswa bertanya dan 

menjawab pertanyaan secara bergantian berdasarkan materi bacaan yang sama. 

Pembelajaran secara berpasang-pasangan dapat melatih peserta didik untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan, selain itu kegiatan membaca juga dapat 

merangsang peserta didik untuk membuat sebuah pertanyaan dan jawaban 

sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang sedang 

dipelajari. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian yang 

berjudul Penggunaan Strategi Pembelajaran The Learning Cell untuk 

Meningkatkan Keberanian Bertanya dan Prestasi Belajar Peserta Didik 

Kelas V Pada Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan Di SD Negeri 2 Tlahab 

Kidul. Penelitian ini diharapkan dapat membuat suasana pembelajaran terasa 

menyenangkan dan mampu memotivasi peserta didik untuk aktif dalam 

pembelajaran, dengan demikian strategi pembelajaran The Learning Cell ini 

dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru 

dalam meningkatkan keberanian bertanya dan prestasi belajar peserta didik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran The Learning Cell dapat meningkatkan keberanian 

bertanya peserta didik kelas V pada tema 7 di SD Negeri 2 Tlahab Kidul? 

2. Strategi pembelajaran The Learning Cell dapat meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik kelas V pada tema 7 di SD Negeri 2 Tlahab Kidul? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas maka penelitian tindakan kelas ini 

memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Mengetahui peningkatan keberanian bertanya peserta didik kelas V pada 

tema 7 di SD Negeri 2 Tlahab Kidul. 

2. Mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik kelas V pada tema 7 

di SD Negeri 2 Tlahab Kidul. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Menambah referensi guru untuk meningkatkan keberanian bertanya dan 

prestasi belajar peserta didik menggunakan startegi pembelajaran The 

Learning Cell pada tema 7  Peristiwa Dalam Kehidupan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

1) Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran 

yang diajarkan guru. 

2) Meningkatkan keberanian bertanya peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3) Meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

sehingga prestasi belajar dapat meningkat. 

b. Bagi guru 

1) Memberikan solusi terhadap permasalahan tentang keberanian 

bertanya dan prestasi belajar peserta didik. 

2) Meningkatkan ketrampilan guru dalam penggunaan strategi 

pembelajaran. 

c. Bagi sekolah  

Memberikan saran dalam upaya mengembangkan proses pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keberanian bertanya dan prestasi belajar 

peserta didik pada tema 7 di kelas V menggunakan strategi 

pembelajaran The Learning Cell. 

 

 

Penggunaan Strategi Pembelajaran…, Cindera Rafa Apandini, FKIP UMP, 2020



8 
 

d. Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan 

diri dan menambah pengetahuan peneliti tentang penggunaan strategi 

pembelajaran dan hal-hal yang terkait dengan keberanian bertanya dan 

prestasi belajar peserta didik. 
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