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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

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

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN No.20 

tahun 2003) dalam Sagala (2010:3). Pendidikan juga merupakan suatu 

kegiatan yang sangat kompleks, yang didalamnya terdapat dua faktor yang 

sangat penting.  

Kedua faktor tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik dan 

peserta didik sebagai komponen utama dalam pembelajaran, sehingga terjadi 

interaksi diantara keduanya.  Pendidik memiliki peran yang sangat penting 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pendidik memiliki kewenangan 

sebagai pengelola kelas secara penuh. Salah satu tugas pendidik dalam 

mengelola kelas yaitu mengatur segala aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran. Aktivitas peserta didik selama pembelajaran merupakan faktor 

penunjang keberhasilan tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan merupakan rumusan yang komprehensif mengenai 

yang seharusnya dicapai. Tujuan ini mencakup berbagai kemampuan  yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan peserta didik 
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meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Aspek kognitif yang 

merupakan kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran.  

Pelajaran yang telah dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik 

hendaknya dapat selalu diingat, sehingga dapat bermanfaat sampai kapanpun. 

Peserta didik tidak hanya mempelajari satu materi tertentu tapi banyak materi 

dari berbagai mata pelajaran. Hal inilah yang menjadikan ingatan peserta 

didik tidak selalu kuat. Banyaknya informasi yang masuk ke dalam ingatan 

akan membuat informasi yang telah lama masuk akan terlupakan. Peserta 

didik memiliki karakteristik yang beraneka macam, ada peserta didik yang 

memiliki ingatan kuat dan ada pula yang memiliki ingatan lemah. Peserta 

didik harus diberi perlakuan tertentu untuk membantu memahami materi dan 

untuk membantu menguatkan ingatan tentang materi yang telah disampaikan.  

Pendidik akan menentukan strategi berkaitan dengan perilaku peserta 

didik dalam belajar, sehingga dapat membantu mengingat  materi yang 

dipelajari. Aspek afektif merupakan kemampuan sikap dalam kegiatan 

pembelajaran. Kemampuan sikap peserta didik mencakup semua sikap saat 

pembelajaran, baik pada guru maupun pada peserta didik lain. Aspek 

psikomotor merupakan keterampilan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Keterampilan peserta didik beraneka macam, misalnya 

terampil dalam menggunakan alat peraga, terampil dalam berkomunikasi 

dengan guru dan teman saat pembelajaran. Peserta didik harus terampil 

berkomunikasi supaya dapat mengembangkan ide, menyampaikan pendapat 

dan bertanya jika belum memahami materi. Peserta didik sulit untuk 
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berkomunikasi jika tidak diberi stimulus yang dapat memacu untuk berbicara. 

Guru dapat memberikan stimulus dengan melibatkan peserta didik pada 

sebuah kegiatan belajar. Ketiga aspek tersebut harus dikembangkan dalam 

setiap mata pelajaran yang diajarkan. 

 Salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar (SD) adalah 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan kehidupan 

peserta didik. Mata pelajaran IPA memuat materi yang ada di seluruh alam 

ini. Mata pelajaran IPA dapat membantu peserta didik dalam segala 

aktivitasnya di lingkungan. Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi 

dengan lingkungan, dengan sesama manusia maupun dengan makhluk 

lainnya. Mata pelajaran IPA diharapkan dapat menjadikan peserta didik untuk 

menjadi manusia yang cinta lingkungan, memiliki tanggung jawab, dan dapat 

menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. 

  Hasil wawancara dengan guru kelas V SDN 2 Gunung Jaya yang 

berinisial TR, guru masih mengalami banyak kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran IPA, khususnya pada kelas V SD Negeri 2 Gunung Jaya, pada 

saat kegiatan pembelajaran, peserta didik masih pasif. Peserta didik hanya 

mendengarkan penjelasan materi dari guru, sehingga mereka tidak dapat 

mengembangkan materi  pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan observasi dan 

pre-test. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan peserta didik saat 

kegiatan pembelajaran.  Peserta didik memang masih pasif, jarang 

berkomunikasi baik dengan peserta didik lain maupun dengan guru. Peserta 
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didik cenderung mendengarkan ceramah dari guru, hanya ada beberapa 

peserta didik yang  merespon guru. Peserta didik masih malu untuk bertanya, 

menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat teman.  

  Pre-test dilakukan untuk mengetahui kondisi awal terkait prestasi 

belajar peserta didik. Hasil pre-test  menunjukkan nilai rata-rata peserta didik 

hanya 69,87.  Nilai peserta didik pada materi peristiwa alam masih banyak 

yang di bawah KKM. Peserta didik yang nilainya masih dibawah KKM 

sebanyak 15 peserta didik.  Peserta didik yang nilainya telah mencapai KKM 

sebanyak 62, 50%, dan yang belum mencapai KKM sebanyak 37, 50%.  

Prestasi belajar peserta didik pada materi peristiwa alam dapat dikatakan 

masih rendah, karena belum mencapai ketuntasan secara klasikal yaitu 85%.  

  Hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik pada saat 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik sering lupa dengan materi yang telah 

disampaikan oleh guru, sehingga hasil evaluasinya kurang maksimal.  Peserta 

didik mudah lupa dengan materi yang telah diajarkan karena peserta didik 

hanya mendengarkan, sehingga materi yang telah diterima akan sulit 

membekas pada ingatannya. Kesimpulan  dari wawancara dengan guru kelas 

5 yaitu komunikasi dan prestasi belajar peserta didik masih rendah. 

  Contoh faktor penyebab ketidakaktifan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu kurang terlibatnya peserta didik dalam pengembangan 

materi ajar, jika peserta didik hanya menjadi pendengar pada saat guru 

ceramah, peserta didik tidak dapat mengembangkan sikap dan 

keterampilannya. Keterampilan berkomunikasi termasuk dalam nilai karakter 
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bangsa yang harus dikembangkan. Salah satunya dalam mata pelajaran IPA, 

dengan indikator memberi dan mendengarkan pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas. Guru dapat mengembangkan  keterampilan komunikasi 

peserta didik, yaitu dengan menyediakan kesempatan untuk berkomunikasi. 

Ketidakaktifan peserta didik juga mempengaruhi hasil evaluasi. Peserta didik 

perlu dilibatkan dalam pengalaman nyata, sehingga peserta didik akan mudah 

menerima materi dan materi yang telah diterima akan membekas pada 

ingatannya.   

  Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

komunikasi dan prestasi belajar  peserta didik  serta  menuntut peserta didik 

untuk aktif dalam pembelajaran adalah metode pembelajaran kolaboratif tipe 

Round Robin (Merespon Bergiliran). Pembelajaran kolaboratif tipe Round 

Robin (Merespon Bergiliran) merupakan metode pembelajaran yang 

mengajak peserta didik untuk berkomunikasi secara aktif. Semua peserta 

didik memiliki kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam 

pembahasan suatu gagasan. Metode Round Robin (Merespon Bergiliran)   

dilakukan secara berkelompok, sehingga guru dapat memantau setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik.  Guru akan lebih mudah dalam 

memberikan bimbingan atau pengarahan kepada peserta didik. Guru akan 

memberikan penjelasan kepada setiap kelompok apabila ada hal-hal yang 

belum dipahami oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran seperti ini akan 

lebih efektif, karena semua peserta didik terlibat. Salah satu peserta didik 

dalam kelompoknya akan mendapatkan satu kartu yang berisi satu kategori 

Upaya Meningkatkan Komunikasi...,  Dian Purnamasari, FKIP UMP, 2014



6 

 

 

 

tentang salah satu jenis peristiwa alam. Setiap peserta didik memiliki 

kesempatan untuk mengutarakan gagasan-gagasan sesuai dengan kartu yang 

diterima, sehingga akan diperoleh banyak informasi tentang kategori yang 

ada dalam kartu. 

  Media yang akan digunakan dalam metode  Round Robin (Merespon 

Bergiliran) adalah kartu kategori. Pada Kompetensi Dasar  7.6 

Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. Materi yang akan diajarkan yaitu 

tentang peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi. 

Media yang akan digunakan yaitu kartu kategori. Penggunaan kartu kategori  

dalam kegiatan  Round Robin (Merespon Bergiliran) yaitu untuk membantu 

peserta didik dalam membagi materi yang akan dibahas. Langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan  Round Robin (Merespon Bergiliran) 

akan diatur oleh guru dan peneliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah-masalah yang telah 

dikemukakan di atas, peneliti mencoba mengadakan penelitian tindakan 

dengan menggunakan Metode belajar Round Robin (Merespon Bergiliran). 

Metode ini dapat melibatkan peserta didik untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, terutama dalam berkomunikasi. Peserta didik harus 

komunikatif, yaitu berani bertanya, berpendapat maupun menanggapi 

pendapat teman. Metode belajar Round Robin (Merespon Bergiliran) 

membantu peserta didik untuk berkomunikasi, sehingga belajar akan menjadi 

lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik.  
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Pada pembelajaran IPA materi peristiwa alam dengan menggunakan 

metode Round Robin (Merespon Bergiliran) diharapkan peserta didik dapat 

mencapai hasil yang baik. Melalui metode tersebut diharapkan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran dapat 

diukur dengan mengadakan tes pembelajaran. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan komunikatif peserta didik dalam pembelajaran 

IPA materi peristiwa alam di kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Jaya melalui 

pembelajaran kolaboratif tipe Round Robin (Merespon Bergiliran)?   

2. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar IPA materi peristiwa alam di 

kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Jaya melalui pembelajaran kolaboratif tipe 

Round Robin (Merespon Bergiliran)?   

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai yaitu: 

1. Meningkatkan komunikasi peserta didik melalui pembelajaran kolaboratif 

tipe   Round Robin (Merespon Bergiliran)     dalam pembelajaran IPA 

materi peristiwa alam di kelas V SD Negeri 2 Gunung Jaya.   
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2. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui pembelajaran 

kolaboratif tipe Round Robin (Merespon Bergiliran) dalam pembelajaran 

IPA materi peristiwa alam di  kelas V SD Negeri 2 Gunung Jaya.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

seperti berikut:  

1. Bagi Peserta didik 

a. Meningkatkan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Meningkatkan prestasi belajar pada pelajaran IPA. 

c. Meningkatkan pemahaman pada mata pelajaran IPA. 

d. Meningkatkan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai bahan informasi tentang penggunaan metode pembelajaran 

kolaboratif tipe Round Robin (Merespon Bergiliran). 

b. Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan dalam pemilihan 

metode pembelajaran sebelum pelaksanaan belajar mengajar. 

c. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan metode 

pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

a. Bagi peneliti dapat mengetahui dan mengembangkan pembelajaran 

kolaboratif tipe Round Robin (Merespon Bergiliran) sehingga 
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terbiasa melakukan inovasi dalam proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan kualitas guru dalam 

mengajar. 

b. Bagi peneliti membina tumbuhnya budaya meneliti dalam upaya 

meningkatkan pembelajaran IPA. 

4. Bagi Sekolah 

Bagi Sekolah Dasar Negeri 2 Gunung Jaya, akan dapat memberikan 

sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.  

 

E. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Komunikatif merupakan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi 

pada saat kegiatan pembelajaran, baik pada saat merespon guru, 

menyampaiakan pendapat maupun menanggapi pendapat teman. 

2. Prestasi Belajar merupakan hasil yang dicapai dalam proses 

pembelajaran. 

3. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang konkret, yaitu 

mengenai kemagnetan. 

4. Pembelajaran kolaboratif tipe Round Robin (Merespon Bergiliran) 

merupakan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk 

aktif berkomunikasi, berbicara dan berpartisipasi dalam pembahasan 

suatu gagasan. 
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