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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 3 disebutkan bahwa “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Untuk mencapai tujuan yang mulia itulah  guru sebagai ujung tombak 

dalam dunia pendidikan memiliki  tanggung jawab moral untuk senantiasa 

tiada henti melakukan berbagai upaya agar terjadi peningkatan hasil belajar 

dan keaktifan pada peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. 

Seorang calon guru atau guru dalam melaksanakan pembelajaran 

harus dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa, dalam artian tidak membosankan karena hal itu dapat menimbulkan 

kejenuhan bagi peserta didik, dan akibatnya adalah peserta didik tidak bisa 

memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

Dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif 

dan menyenangkan, guru dituntut dapat menerapkan model-model 
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pembelajaran yang dapat memberikan daya tarik dan motivasi siswa dalam 

belajar.  

 Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu mata 

pelajaran yang berupa hafalan dan hitungan. Dalam belajar IPA diperlukan 

suatu pembuktian atau praktikum agar siswa lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru karena mata pelajaran IPA berkaitan dengan segala 

hal yang terdapat di alam semesta ini, sehingga bersifat nyata. 

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap siswa di SD N 03 Jatipuro 

Karanganyar, sebagian besar siswa mengatakan mata pelajaran IPA 

merupakan salah satu pelajaran yang sulit, karena siswa merasa dituntut 

untuk bisa menghafal hal-hal yang bersifat ilmiah dan siswa merasakan 

kebosanan terhadap pelajaran IPA sehingga mengakibatkan siswa 

memperoleh hasil belajar IPA yang kurang memuaskan dan rendahnya 

keaktifan siswa dalam belajar IPA, seperti ditampilkan pada tabel 1 di bawah 

ini. 

Tabel 1 : Data nilai rata-rata ulangan harian untuk berbagai mata pelajaran 
di kelas IV (Empat) Semester 1 tahun pelajaran 2010/2011. 

 
No                  Mata Pelajaran                                           Nilai rata- rata  
1.   Pendidikan Agama                                                                  7,67 
2.   Pendidikan Kewarganegaraan                                                8,34 
3.   Bahasa Indonesia                                                                    7,80 
4.   Matematika                                                                             6,53 
5.   Ilmu Pengetahuan Alam                                                         5,75 
6.   Ilmu Pengetahuan Sosial                                                        6,80 
7.   Seni Budaya dan Ketrampilan                                               7,94 
8.   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan                      7,67 
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Dilihat dari data pada tabel 1, nilai rata-rata untuk pelajaran IPA kelas 

IV lebih rendah dari nilai rata-rata pada mata pelajaran yang lain yaitu 5,75  

sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 70%, berarti nilai 

rata-rata IPA kelas IV (empat) masih rendah dari nilai KKM, hal ini 

menandakan bahwa hasil belajar siswa kelas IV (empat) kurang memuaskan. 

Berakar dari permasalahan tersebut, penulis sebagai calon guru 

Sekolah Dasar berusaha semaksimal mungkin memecahkan masalah tersebut 

dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan menerapkan model 

pembelajaran SEQIP (Science Education for Quality Improvement Project), 

dalam pembelajaran ini membutuhkan keaktifan peserta didik. Adapun judul 

dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah Penerapan Model Pembelajaran 

SEQIP (Science Education for Quality Improvement Project) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA dan Keaktifan pada Siswa Kelas IV SD N 

03 Jatipuro Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, memerlukan masalah yang harus dibatasi, yaitu 

model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran SEQIP, 

masalah dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

dan keaktifan pada siswa kelas IV, dan sub pokok bahasan “sifat-sifat dan 

wujud benda”. 
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C. Perumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran SEQIP dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran SEQIP dapat meningkatkan 

keaktifan siswa? 

 

D. Tujuan Masalah  

1. Meningkatkan hasil belajar IPA mengenai pokok bahasan Sifat-sifat dan 

Wujud Benda pada siswa kelas IV SD N 03 Jatipuro Karanganyar. 

2. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPA pada 

siswa Sekolah Dasar kelas IV SD Negeri 03 Jatipuro Karanganyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru 

Sebagai bahan masukan pada bidang studi IPA dalam proses 

pembelajaran agar menggunakan model pembelajaran aktif dan media 

pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar IPA 

3. Bagi sekolah. 

Dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah. 


