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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas layanan pendidikan merupakan salah satu agenda 

Prioritas Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2015– 2016 sebagaimana telah 

diamanatkan di dalam  Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2016 termasuk pendidikan. 

Dimana dalam pendidikan tersebut akan terjadi proses pembelajaran, diantaranya 

pembelajaran demokratis. 

Pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat interaksi dua arah antara guru dan siswa yang mana guru memberikan 

bahan pembelajaran dengan selalu memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif 

memberikan reaksi (Mulyoto, 2013:2). Sehingga guru tidak lagi menjadi satu-

satunya sumber belajar bagi siswa. Selain itu, guru dapat bertindak sebagai 

motivator sekaligus fasilitator bagi peserta didiknya. Oleh karena itu guru dapat 

mendukung perkembangan fisik maupun psikis peserta didik agar suasana 

pembelajaran menjadi menyenangkan bagi peserta didik serta dapat menghindari 

suasana pembelajaran yang menakutkan dan membuat peserta didik merasa 

tertekan serta dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan psikis maupun 

kreativitas peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat 

belajar secara efektif dan efisien serta mengena pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-

teknik penyajian pembelajaran secara mendalam dan terinci. Untuk mendalami 
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dan memahami tentang teknik penyajian pembelajaran, maka perlu dijelaskan arti 

dari teknik penyajian itu.  

Menurut Roestiyah (2008: 1), teknik penyajian pembelajaran adalah suatu 

pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan guru atau instruktur. 

Pengertian lain ialah sebagai teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar 

atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran 

tersebut dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik. Dalam 

kenyataannya, metode pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa berbeda dengan metode yang ditempuh untuk 

memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Metode yang digunakan untuk memotivasi siswa agar mampu menggunakan 

pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi ataupun untuk 

menjawab pertanyaan akan berbeda dengan metode yang digunakan untuk tujuan 

agar siswa mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam 

menghadapi segala persoalan.  

Dari bermacam-macam metode pembelajaran tersebut, ada yang 

menekankan peranan guru yang utama dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran; tetapi ada pula yang menekankan pada media hasil teknologi 

modern seperti televisi, radio kasset, video-tape, film, head-projektor, mesin 

belajar dan lain-lain; bahkan telah memanfaatkan bantuan satelit. Ada pula 

metode pembelajaran yang hanya digunakan untuk sejumlah siswa yang terbatas;   

tetapi ada pula metode yang digunakan untuk siswa yang tidak terbatas. Selain itu, 

ada pula metode yang digunakan untuk di luar kelas seperti di perpustakaan, 

laboratorium, di alam terbuka dan lain-lain.  
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Rumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tidak selalu hanya satu 

tujuan, terkadang banyak atau bahkan beberapa tujuan pembelajaran. Untuk 

mencapai beberapa tujuan pembelajaran itu,  maka guru memerlukan beberapa 

metode pembelajaran pula agar terdapat variasi dan menghindari pembelajaran 

yang bersifat monoton. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, metode dipandang 

sebagai suatu alat atau sebagai suatu cara yang harus digunakan guru agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sudah sewajarnya pula bila setiap 

metode pembelajaran hanya dapat digunakan di dalam situasi dan tujuan tertentu. 

Kalau situasi dan tujuan berubah, maka metode pembelajarannya juga harus lain.  

Karena itulah, guru harus menguasai beberapa metode pembelajaran dengan baik, 

sehingga ia mampu memilih metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut, tanpa perlu mengubah situasi pembelajaran.  

Bila guru memerlukan beberapa tujuan yang harus dicapai dalam suatu 

pembelajaran, maka guru perlu mengenal dan menguasai dengan baik sifat-sifat 

dari setiap metode pembelajaran sehingga ia mampu mengkombinasikan 

penggunaan beberapa metode pembelajaran tersebut sekaligus untuk mencapai 

beberapa tujuan pembelajaran yang telah dirumuskannya itu, dan tidak terasa kaku 

dengan perubahan metode yang satu kepada metode yang lain. 

Seorang guru harus mengenal sifat-sifat yang khas pada setiap metode 

pembelajaran. Hal tersebut sangat perlu untuk penguasaan setiap metode 

pembelajaran, agar ia mampu mengetahui, memahami, dan terampil dalam 

menggunakannya serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

Meskipun setiap metode pembelajaran memiliki ciri khas tersendiri dan 

berbeda satu sama lain, namun seorang guru perlu memiliki suatu pola atau 
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standar untuk mempelajari setiap metode agar dapat berfungsi saling melengkapi 

satu sama lainnya.  

Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki guru adalah kemampuan 

dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran (Sudjana, 2009). 

Guru harus mempersiapkan dirinya dengan berbagai kompetensi-kompetensi yang 

diperlukan oleh seorang guru dalam mendidik peserta didik yang memiliki 

berbagai karakter yang berbeda. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru 

adalah kompetensi profesional yang mencakup hal-hal dalam mempersiapkan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. 

Maka dari itu, semua unsur yang ada dalam kegiatan pembelajaran tersebut 

harus dikuasai oleh guru, khususnya metode pembelajaran. Guru hendaknya 

benar-benar memahami metode dan jenis-jenisnya baik secara teori maupun 

praktiknya di sekolah. Dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki, 

guru menggunakannya untuk bagaimana mempersiapkan program pembelajaran 

dengan baik dan sistematis.  

Dalam proses interaksi edukatif, kedudukan metode mengajar sangat 

penting, karena pengertian metode tidaklah hanya sekadar suatu cara, akan tetapi 

merupakan teknik di dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Oleh sebab 

itu, metode pembelajaran akan meliputi kemampuan mengorganisasi kegiatan dan 

teknik mengajar sampai kepada evaluasinya.  

Salah satu usaha yang tidak pernah ditinggalkan guru adalah, bagaimana 

memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil 

bagian dari keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran. Kerangka berpikir yang 
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demikian memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. sehingga pada 

akhirnya mutu pendidikan kita dapat lebih terjaga dan terus meningkat. 

Sebagai salah satu komponen pembelajaran, metode menempati peranan 

yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Tidak ada satupun kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan metode 

pembelajaran.  

Dalam menggunakan metode, terkadang guru harus menyesuaikan dengan 

kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak didik mempengaruhi penggunaan metode. 

Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. 

Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat 

diukur. Dengan begitu, mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana 

yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut. 

Namun kenyataan dilapangan, saat mengajar guru jarang sekali 

menggunakan suatu metode dengan alasan semua metode ada kebaikan dan 

kelemahannya sehingga penggunaan suatu metode lebih cenderung menghasilkan 

kegiatan pembelajaran yang membosankan bagi peserta didik.  Proses 

pembelajaran pun tampak kaku dan peserta didik terlihat kurang bergairah dalam 

belajar. Selain itu kejenuhan dan kemalasan menyelimuti kegiatan belajar peserta 

didik, sehingga kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru maupun 

peserta didik karena hal buruk tersebut sering mengakibatkan kegagalan bagi  

guru dalam melakukan pembelajaran maupun penyampaian pesan-pesan 

keilmuanya dan disisi lain peserta didik juga dirugikan karena tidak dapat 

menerima informasi maupun ilmu bari dari hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  
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Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran 

yang sesuai dan menarik sangat dibutuhkan oleh banyak siswa. Kemenarikan dan 

kesesuaian suatu metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat 

dari bagaimana siswa yang diajar maupun guru yang mengajar, sama-sama 

menikmati proses pembelajaran yang dilakukan. Sering ditemukan saat 

pembelajaran di kelas terkadang guru jarang melakukan seleksi dalam 

menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan rumusan tujuan 

instruksional pembelajarannya. Ada beberapa guru merumuskan tujuan hanya 

dengan satu rumusan, tetapi ada pula guru yang merumuskan lebih dari satu 

tujuan instruksional sehingga guru pun sering menggunakan lebih dari satu 

metode dari pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, pemakaian metode 

yang satu digunakan untuk mencapai tujuan yang satu, sementara penggunaan 

metode yang lain, juga digunakan untuk mencapai tujuan yang lain.  

Pembelajaran hendaknya dilaksanakan berbasis aktivitas dengan 

karakteristik : (1) interaktif dan inspiratif, (2) menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, (3) kontekstual dan 

kolaboratif, (4) memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian peserta didik, dan (5) sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pendekatan pembelajaran 

merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan 

tercapainya kompetensi yang ditentukan. Strategi pembelajaran merupakan 

langkah-langkah sistematik yang digunakan pendidik untuk menciptakan 

lingkungan pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Model 
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pembelajaran merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang 

memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Metode pembelajaran 

merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu 

kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya-jawab, diskusi 

sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun 2014.  

Ada banyak jenis-jenis metode pembelajaran di sekolah. Tugas guru sebagai 

pendidik adalah harus bisa memilih metode yang cocok digunakan dalam setiap 

proses pembelajaran. Metode pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran 

saja, namun dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk membangkitkan minat dan 

motivasi belajar siswa di kelas agar hasil belajar siswa meningkat.  

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-

masing. Tidak ada satu metode yang lebih unggul dari yang lainnya. Semua itu 

memiliki kedudukan yang sama  dan porsi masing-masing dalam pembelajaran.  

Guru hendaknya mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran 

secara bergantian untuk menghindari kebosanan dalam diri siswa. Jika hal 

tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dapat meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar siswa pun dapat mengalami 

peningkatan secara optimal.  

Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diimplementasikan guru 

dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya metode ceramah, diskusi, pemberian 

tugas, tanya jawab dan lain-lain. Dalam pembelajaran konvensional, guru lebih 

sering menerapkan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran sehingga 
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mengakibatkan peserta didik mudah mengantuk dan bosan. Lama kelamaan 

perhatian peserta didik terhadap pembelajaran akan menurun, apalagi bila suara 

dan ucapan kata-kata  guru tersebut tidak  menarik.  

Maka untuk menciptakan kehidupan dalam interaksi pembelajaran, guru 

perlu menerapkan metode tanya jawab atau dialog. Hal tersebut bertujuan untuk 

memberi motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya selama 

kegiatan pembelajaran atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. 

Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru tersebut mengenai isi 

pelajaran yang sedang diajarkan guru, atau pertanyaan yang lebih luas namun 

berkaitan dengan materi pembelajaran, atau juga mungkin pengalaman yang 

masih terkait dengan materi pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih 

mendalam dan meluas.  

Guru menerapkan metode tanya jawab tentu mempunyai tujuan. Tujuan 

tersebut diantaranya agar siswa dapat mengerti atau mengingat-ingat tentang fakta 

yang dipelajari, didengar, ataupun dibaca, sehingga mereka memiliki pengertian 

yang mendalam tentang fakta itu. Diharapkan pula dengan tanya jawab tersebut, 

mampu menjelaskan langkah-langkah berpikir atau proses yang ditempuh dalam 

memecahkan soal/ masalah, sehingga jalan pikiran anak tidak merambat kemana-

mana yang akan merugikan siswa sendiri dalam menangkap suatu masalah untuk 

dipecahkan. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan siswa menemukan 

pemecahan masalah dengan cepat dan tepat.  

Penggunaan teknik tanya jawab biasanya baik untuk maksud-maksud yang 

diperlukan untuk menyimpulkan atau mengikhtisarkan pembelajaran dari apa 

yang dibaca. Selain itu, tanya jawab dapat membantu menumbuhkan perhatian 
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peserta didik dalam pembelajaran, serta mengembangkan kemampuannya 

menggunakan pengetahuan dan pengalaman belajarnya sehingga dapat berfungsi 

secara optimal. 

Dalam tanya jawab itu pula, guru bermaksud meneliti kemampuan/daya 

tangkap peserta didik untuk dapat memahami bacaan. Apakah mereka paham 

dengan apa yang dibacanya, apakah mereka mampu mengambil kesimpulan dari 

bacaan itu, atau mungkin peserta didik disuruh menceritakan kembali dengan 

gaya bahasanya sendiri.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang Pengaruh Metode Tanya Jawab terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar.  

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah terdapat pengaruh metode tanya jawab terhadap  hasil belajar 

siswa kelas V SDN 55/1 Sridadi  Tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan Subtema 2 

Peristiwa-peristiwa Penting? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pada 

metode tanya jawab terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN 55/1 Sridadi Tema 

2 Peristiwa dalam Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

1. Sebagai sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu pendidikan yang 

menyangkut peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam memahami 

pengaruh pada metode tanya jawab terhadap hasil belajar siswa kelas V 

SD Tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa 

Penting. 

2. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan ntuk 

penelitian yang akan datang terkait khususnya masalah yang berkaitan 

dengan pengaruh metode penggunaan metode tanya jawab terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SD Tema Peristiwa dalam Kehidupan Subtema 2 

Peristiwa-peristiwa Penting. 

3. Dapat menjadikan masukan bagi guru agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran terkait masalah pengaruh metode penggunaan metode tanya 

jawab terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Tema 2 Peristiwa dalam 

Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Dapat menjadikan masukan bagi guru agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran terkait masalah pengaruh metode penggunaan metode tanya 

jawab terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Tema 2 Peristiwa dalam 

Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting. 

2. Dapat memberikan solusi permasalahan dalam mengatasi kendala dalam 

proses pembelajaran, khususnya masalah yang berkaitan dengan pengaruh 
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metode penggunaan metode tanya jawab terhadap hasil belajar siswa kelas 

V SD Tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa 

Penting. 

1.5 Definisi Konseptual  

Menurut Agoes Dariyo (2013: 119) memaparkan bahwa metode tanya jawab 

yaitu metode yang ditandai dengan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab oleh siswa. pertanyaan dapat diajukan secara lisan atau tertulis oleh 

guru, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi pelajaran 

yang telah dipelajari oleh siswa pada waktu pembelajaran sebelumnya 

Menurut Nashar (Febri, 2011:23) mengungkapkan bahwa “Hasil belajar 

adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi berupa motivasi dan 

harapan untuk berhasil dan masukan dari lingkungan berupa rancangan dan 

pengelolaan motivasional tidak berpengaruh terhadap besarnya usaha yang 

diarahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar”.  

1.6 Definisi Operasional  

Metode tanya jawab adalah salah satu metode pembelajaran yang ditandai 

dengan adanya interaksi berupa tanya jawab baik antara guru dan peserta didik 

maupun antar peserta didik yang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan hasil atau perubahan seseorang yang ia sadari setelah 

mengalami proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar 

tersebut dapat berupa perubahan cara pandang, wawasan atau pengetahuan, 

perubahan sikap serta keterampilan tertentu. 
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