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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia, karena pendidikan memegang peranan penting untuk 

membentuk akhlak, pola pikir dan perilaku manusia agar sesuai dengan norma 

serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan 

menjadikan manusia menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala aspek, dapat 

mengerti, paham dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Seperti yang 

telah tercantum dalam Undang - undang nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional, bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan di sekolah sekarang ini sudah menerapkan kurikulum 2013 yang 

menerapkan sistem pembelajaran secara aktif, dimana peserta didik yang akan 

menjadi tokoh utama di dalam proses pembelajaran. Peserta didik harus dituntut 

aktif dalam pembelajarannya, sedangkan guru sebagai media dan fasilitator yang 

memberikan tugas, mengawasi dan mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran. 

Namun tentu masih ada banyak sekolah yang masih menerapkan kurikulum 

sebelumya, kurikulum tahun 2006 yang bernama KTSP atau Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. Kurikulum Nasional adalah kurikulum terbaru yang katanya 

akan menggantikan eksistensi kurikulum 2013 atau yang lebih akrab disapa 

kurtilas. Pergantian kurikulum sekolah memang bukan hal yang aneh di 

Indonesia, tentu saja pergantian kurikulum ini punya maksud dan tujuan yang 

baik, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi sekaligus 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan agar pendidikan di Indonesia 

dapat bersaing dengan level pendidikan di negara-negara yang sudah maju. 
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Berbicara tentang pendidikan dan kurikulum tentunya tak bisa terlepas dari 

pendidikan jasmani, karena pendidikan jasmani telah menjadi bagian dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dengan maksud untuk mengubah perilaku peserta 

didik. Selain mengubah perilaku dan keterampilan peserta didik, aktivitas jasmani 

bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai fungsional yang mencakup aspek 

kognitif, apektif, psikomotor dan sosial. Seperti yang telah dikemukakan oleh 

Mahendra (2012, hlm. 21) bahwa: 

Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. 

Artinya, pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang 

ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk, tetapi 

pendidikan jasmani adalah bagian penting dari pendidikan. 

 

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas 

fisik sebagai media utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk-bentuk 

aktivitas fisik yang sering digunakan oleh peserta didik akan sesuai dengan isi 

yang tercantum di dalam kurikulum, yaitu bentuk gerak olahraga, sehingga 

pendidikan jasmani di sekolah akan memuat cabang-cabang olahraga dengan 

tujuan untuk mengembangkan pendidikan peserta didik. Salah satu materi dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani yang sesuai dengan kurikulum adalah tentang 

Pendidikan Kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu materi 

penting yang ada sesuai dengan kurikulum yang seharusnya dapat tersampaikan 

dengan baik di dalam proses pembelajaran di sekolah karena kesehatan 

merupakan faktor penting bagi peserta didik untuk dapat mengikuti berbagai 

aktivitas dan kegiatan mereka di sekolah. Selain itu, pendidikan kesehatan juga 

bertujuan agar manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya 

kesehatan supaya tercapai perilaku kesehatan sehingga dapat meningkatkan 

derajat kesehatan fisik, mental, sosial dan yang lebih penting menjadi manusia 

yang produktif secara ekonomi maupun sosial. 

Dalam kenyataanya di lapangan, pendidikan kesehatan sangat jarang terjadi 

diberikan kepada peserta didik, sehingga banyak sekali peserta didik yang tidak 

mengetahui tentang arti pentingnya hidup sehat. Salah satu materi yang terdapat 

dalam Pendidikan Kesehatan adalah tentang “Bahaya Merokok”, dimana hal ini 
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menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi guru di sekolah atau orang tua di rumah 

agar anak-anak dapat mengetahui dan memahami bahwa rokok adalah suatu hal 

yang tak seharusnya mereka coba. Meskipun hampir semua produk rokok 

sekarang ini sudah diberikan gambar tentang peringatan kesehatan, namun hal ini 

tidak mempengaruhi orang-orang untuk tetap mengkonsumsi rokok. Begitu 

mirisnya, dari tahun ke tahun jumlah perokok aktif di Indonesia terus meningkat 

dan diantaranya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, anak-anak yang 

masih berada di jenjang pendidikan dan masih berstatus sebagai pelajar di 

sekolah.  

Menurut data terbaru dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2014, 

mengemukakan bahwa 18,3 persen pelajar Indonesia sudah punya kebiasaan 

merokok, dengan 33,9 persen laki-laki dan 2,5 persen perempuan. GYTS juga 

mengemukakan bahwa hampir separuh (47,2 persen) pelajar di Indonesia 

merupakan perokok yang sudah dalam status adiksi atau ketagihan. Data ini 

tentunya begitu memprihatinkan karena mereka masih sangat muda namun sudah 

dalam status adiksi. The Tobacco Atlas juga mengemukakan, bahwa Indonesia 

menjadi negara dengan peringkat satu di dunia untuk jumlah pria perokok di atas 

usia 15 tahun, dengan sebanyak 66 persen pria di Indonesia merokok. 

Meskipun pada kenyataannya materi pendidikan kesehatan tentang bahaya 

merokok sudah disampaikan kepada peserta didik, mungkin saja ada beberapa hal 

yang membuat peserta didik tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru 

sehingga para pelajar yang mengkonsumsi rokok masih saja belum berkurang 

jumlahnya. Salah satu masalah utama dalam proses pembelajaran pada 

pendidikan formal di sekolah saat ini adalah masih rendahnya daya serap peserta 

didik, hal ini bisa dilihat dari hasil belajar yang masih sangat rendah. Untuk 

membantu peserta didik memahami materi yang diberikan dan juga untuk 

memudahkan guru dalam menyampaikan konsep dan materi, maka diperlukan 

suatu pendekatan pembelajaran yang langsung mengaitkan materi pelajaran 

dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya adalah 
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bagaimana menemukan cara yang terbaik untuk menyampaikan konsep dan 

materi yang bisa dipahami dan diingat lebih lama oleh peserta didik. 

Metode adalah salah satu cara terbaik untuk para pendidik bisa 

menyampaikan materi dan konsep yang akan disampaikan kepada peserta didik 

karena metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik yang berlangsung dalam 

interaksi edukatif. Melalui metode yang tepat, peserta didik akan lebih 

mengetahui dan memahami apa yang telah disampaikan oleh guru karena proses 

pembelajaran dapat dikatan efektif apabila guru dapat membimbing peserta didik 

untuk memahami situasi yang memberikan pengalaman yang akan menimbulkan 

kegiatan terhadap peserta didik itu sendiri. 

Metode dalam proses pembelajaran sangat banyak sekali jenisnya, tergantung 

kepada pemilihannya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan terhadap proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa metode 

pembelajaran, diantaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, 

studi kasus, simulasi dan lain-lain. Metode ceramah adalah metode mengajar 

dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah 

peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif (Ramadhani, 2009, hlm. 

166). 

Sedangkan metode demonstrasi menurut Ramadhani (2009, hlm. 132): 

“demonstrasi diartikan sebagai metode yang mengutamakan pengungkapan 

sesuatu (showing)”. Dalam hubungan ini dapat disertai pula dengan: tanya jawab, 

diskusi maupun praktik.  

 Pemilihan metode mengajar juga harus digunakan secara bervariasi agar 

peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan terhadap proses pembelajaran yang 

disampaikan. Proses pembelajaran yang baik adalah yang dilakukan secara 

intensif, konsisten dan berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan rasa jenuh dan 

bosan kepada peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus pandai memilih 

metode yang tepat untuk diberikan agar dapat memudahkan peserta didik dalam 

meningkatkan pengetahuan yang dipelajari dalam proses pembelajaran. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengetahui sejauh 

mana keunggulan dari dua metode pembelajaran yaitu membandingkan metode 

ceramah dengan metode demonstrasi yang akan diterapkan pada salah satu materi 

pendidikan jasmani yang bersifat pengetahuan (kognitif) tenang pendidikan 

kesehatan terhadap hasil belajar yang akan diperoleh. Melalui kedua metode 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi, keinginan dan prestasi belajar 

peserta didik untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian serta mengangkat judul “Perbandingan Metode Ceramah dan 

Demonstrasi dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Materi Rokok dalam 

Pendidikan Kesehatan.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Materi belajar di kelas tentang Pendidikan Kesehatan kurang begitu dilibatkan 

dalam proses pembelajaran di sekolah 

2. Metode pembelajaran tidak membuat peserta didik memahami konsep dan 

materi yang dijelaskan 

3. Kurangnya kesadaran peserta didik tentang arti pentingnya hidup sehat  

4. Mirisnya jumlah perokok aktif yang masih berstatus sebagai pelajar 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  paparan  latar belakang  di atas, maka masalah penelitian yang 

akan dikaji dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan metode ceramah terhadap hasil 

belajar materi rokok dalam pendidikan kesehatan ? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan metode demonstrasi terhadap hasil 

belajar materi rokok dalam pendidikan kesehatan ? 
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3. Manakah metode yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar materi rokok dalam pendidikan kesehatan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran ceramah terhadap hasil 

belajar materi rokok dalam pendidikan kesehatan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran ceramah terhadap hasil 

belajar materi rokok dalam pendidikan kesehatan. 

c. Untuk mengetahui metode mana yang paling efektif digunakan dan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar materi rokok 

dalam pendidikan kesehatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam berbagai aktivitas jasmani di sekolah-sekolah negeri atau swasta serta 

universitas, khususnya mahapeserta didik FPOK. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan wawasan, informasi, ilmu pengetahuan serta masukan terhadap 

guru pendidikan jasmani mengenai penggunaan metode dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran. 

 

3. Manfaat Isu serta Aksi Sosial 

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran dan pertimbangan sekolah-

sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran supaya dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran.  

 


