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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan suatu negara. Pendidikan juga yang mempengaruhi peserta didik 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan pada dirinya dalam kehidupan  bermasyarakat. 

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan pendidik dan peserta 

didik yang diwujudkan dengan adanya interaksi belajar mengajar atau proses 

pembelajaran. Konteks penyelenggaraan ini, pendidik dengan sadar merencanakan 

kegiatan pengajarannya secara sistematis dan berpedoman pada seperangkat 

aturan atau rencana tentang pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum 

(Hamalik, 2008 dalam Sulpiana, 2018) 

Kurikulum sangat berperan dalam pembelajaran karena merupakan 

rancangan pembelajaran dan program pembelajaran pada periode tertentu. Selain 

itu perangkat-perangkat pendukung dalam terlaksanaanya kurikulum yaitu Silabus 

dan RRP (Rencanangan Pelaksanaan Pembelajaran) yang menjadi pedoman atau 

petunjuk oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran yang tersusun dan 

efektif. 

Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, 

kajian teoritis, landasan teori, telaah putsaka (literature review), dan tinjauan 

teoritis.  Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan 
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hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah 

maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012). 

Studi literatur termasuk dalam bentuk sebuah penelitian, akan tetapi 

penelitian ini tidak mengharuskan seorang peneliti untuk turun ke lapangan dan 

bertemu langsung dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

dapat diperoleh dalam sumber pustaka atau dokumen (Zed, 2014). Serta penelitian 

dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian 

lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data 

di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. 

Tarmizi, (2017), mengemukakan dalam model pembelajaran generatif ini 

guru berperan menggugah perhatian, memotivasikan siswa, dan merangsang siswa 

untuk berfikir kritis dalam mengemukakan argumen maupun dalam melakukan 

investigasi. Contoh pada model pembelajaran generatif siswa dapat bertanya 

tentang pelajaran yang kurang dipahami pada guru dan siswa mampu 

mengutarakan atau mengemukakan pendapatnya. Dalam proses belajar mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran generatif pendidik harus lebih 

berperan aktif dalam meningkatkan pemahanan siswa agar lebih memiliki rasa 

tertarik dan bosan dalam kelas serta siswa memiliki rasa percaya diri dalam 

memberikan pendapatnya dan mampu memaparkan ide-ide dalam pikiran siswa 

tersebut. 

Seringkali seorang guru memiliki kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran yang aktif kerana pengaruh dari siswa yang tidak memiliki rasa 

ingin, kemauan belajar yang kurang dan masih memiliki rasa malu untuk tampil 

sebab masih terbawa sifat kekanak-kanakan dari tingakat seolah sebelumnya 
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terutama di jenjang tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama)untuk itu dengan 

menerapkan model pembelajaran generatif dapat lebih memudahkan pedidikan 

dalam memaparkan materi yang lebih kreatif dan siswa akan lebih memiliki rasa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran serta terjalinnya interaksi antar siswa dan 

guru kemudian siswa dan siswa lainnya yang menjadikan kelas tidak monoton.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul tentang 

“Studi  Kemampuan Siswa Dalam Mengemukakan Pendapat Melalui Model 

Pembelajaran Generatif Di Tingkat SMP”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan 

masalah ini adalah : Bagaimana Kemampuan Siswa Dalam Mengemukakan 

Pendapat Melalui Model Pembelajaran Generatif Di Tingkat SMP ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Kemampuan Siswa Dalam 

Mengemukakan Pendapat Melalui Model Pembelajaran Generatif Di Tingkat 

SMP. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai : 

1. Bagi Siswa 

a. Menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. 

b. Penelitian ini dapat mengetahui kemapuan mengemukakan pendapat siswa. 

2. Bagi Guru  

a. Membantu dalam mengembangkan model pembelajaran yang tepat dalam 

pelajaran IPA. 
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi : 

1. Objek penelitian adalah Studi Penggunaan Model Pembelajaran Generatif 

dengan Media Visual Terhadap Kemampuan Mengemukakan Pendapat Siswa 

di Tingkat SMP . 

2. Subjek penelitian adalah jurnal-jurnal yang relevan. 

F. Definisi Operasional 

1. Studi Literatur  

Embun (2012), studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, 

tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah putsaka (literature 

review), dan tinjauan teoritis.  Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah 

penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil 

penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. 

2. Model Pembelajaran Generatif 

Hamdani (2012), mengatakan model pembelajaran generatif adalah 

model pembelajaran dimana peserta didik belajar aktif berpartisipasi dalam 

proses belajar dan dalam mengkonstruksi makna dari informasi yang ada 

disekitarnya berdasarkan pengetahuan awal danpengalaman yang dimiliki oleh 

peserta belajar. 

3. Kemampuan Mengemukakan Pendapat 

Siregar (2018), kemampuan mengemukakan pendapat merupakan 

kesanggupan atau kecakapan untuk mengutarakan pikiran, gagasan atau 

perasaan. 

 


