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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan 

bangsa diantaranya mengusahakan dan menyelenggarakan dalam bidang 

pendidikan. Pada hakikatnya pembangunan nasional di bidang pendidikan 

adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memungkinkan 

warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Untuk 

mewujudkan pembangunan tersebut, maka diperlukan peningkatan dan 

penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang pendidikan 

khususnya untuk memacu peningkatan pada prestasi siswa. Dalam 

peningkatan prestasi siswa tersebut peranan guru atau tenaga kependidikan 

sangat penting karena mereka adalah ujung tombak pendidikan. Oleh karena 

itu, masalah kualitas guru selalu memperoleh perhatian utama menyangkut 

kualitas pendidikan. 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah 

dengan cara memperbaiki proses pembelajaran. Belajar mengajar pada 

dasarnya adalah interaksi/hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam 

situasi pendidikan. Oleh karena itu, guru dalam mengajar dituntut kesabaran, 
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keuletan dan sikap terbuka disamping kemampuan dalam situasi belajar 

mengajar yang lebih aktif. 

Guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang tepat dalam 

upaya mencapai tujuan pembelajaran. Karena strategi merupakan salah satu 

alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang memungkinkan materi 

pelajaran yang tersusun dalam suatu kurikulum pendidikan. Strategi 

pembelajaran yang tidak tepat akan menjadi penghalang kelancaran jalannya 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan seorang guru 

baru mendapat suatu hasil yang optimal jika mampu dipergunakan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Keberhasilan proses pembelajaran pada pembelajaran IPA diukur 

dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan itu 

dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi serta partisipasi 

belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman materi serta prestasi belajar maka 

semakin tinggi pula keberhasilan pembelajaran. Namun, dalam kenyataannya 

dapat dilihat bahwa prestasi belajar IPA yang dicapai masih rendah. Dari 24 

siswa yang mencapai penguasaan materi 70% hanya 6 siswa yang 18 siswa 

belum mencapai hasil yang sesuai harapan. Berkaitan dengan masalah 

tersebut, pada pembelajaran IPA juga ditemukan keragaman masalah sebagai 

berikut : 1) siswa pasif pada setiap perkembangan IPA, 2) siswa ramai pada 

saat pembelajaran, 3) pemahaman siswa kurang pada setiap pembelajaran 

IPA, 4) siswa jenuh dan bosan dengan pembelajaran yang monoton, 5) hasil 

evaluasi rendah. Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan masalah dalam 
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strategi pembelajaran kelas yang penting untuk dipecahkan. Dalam hal ini 

guru dituntut lebih kreatif untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan 

dikembangkan. Selain itu guru harus pandai memilih jenis strategi 

pembelajaran yang relevan dengan materi yang disampaikan. Hal ini tentunya 

akan mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar lebih rajin sehingga 

memperoleh hasil belajar yang tinggi. 

Information search adalah ”strategi yang digunakan untuk 

memberi keleluasaan siswa dalam mencari sumber bahan yang dapat 

digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan yang 

ditugaskan oleh guru”. Strategi ini dilakukan guru dalam memberi tugas di 

rumah dan tugas-tugas terstruktur sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas 

secara optimal dengan sumber belajar yang ditemukan di luar sekolah. 

Sehingga akan memotivasi para siswa untuk lebih aktif didalam 

pembelajaran. 

Pembelajaarn IPA dengan strategi pembelajaran Information 

Search dapat merangsang siswa untuk lebih merespon dan aktif lagi dalam 

proses pembelajaran. Dengan digunakannya strategi Information Search 

dalam pembelajaran diharapkan hasil belajar siswa, belajar IPA juga akan 

meningkat. Oleh karena itu, dipandang perlu meneliti strategi Information 

Search terhadap peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi gaya. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian 

yang berjudul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR BELAJAR IPA 

MELALUI PENERAPAN STRATEGI INFORMATION SEARCH 

KELAS V SDN 02 GENENGAN KECAMATAN JUMANTONO 

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

terdapat beberapa masalah dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya dalam pembelajaran IPA kelas V di SDN 02 Genengan, 

Jumantono, Karanganyar. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa yang masih rendah. 

2. Proses belajar mengajar yang belum menciptakan suasana belajar yang 

kondusif dan menyenangkan, sehingga diperlukan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang disampaikan agar suasana kelas menjadi 

hidup. 

3. Metode pembelajaran yang diterapkan guru masih konvensional yaitu 

hanya menerapkan metode ceramah dan pemberian tugas sehingga proses 

pembelajaran masih terpusat pada guru. 

4. Siswa ramai pada saat pembelajaran karena jenuh dan bosan dengan 

pembelajaran yang monoton. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih aktif, efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan peneliti adalah Strategi 

Information Search. 

2. Penelitian dilakukan di SDN 02 Genengan Jumanttono Karanganyar. 

3. Hasil pembelajaran melalui Strategi Information Seacrh antara lain 

peningkatan hasil belajar IPA untuk siswa kelas V. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah pada 

penyusunan laporan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah: 

“Apakah penggunaan strategi Information Search dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA kelas V SDN 02 Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten 

Karanganyar tahun ajaran 2011/2012”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

IPA dengan menggunakan metode Information Search pada siswa kelas V 

SDN Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

 



6 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengembangan 

dunia pendidikan mengenai penerapan strategi Information Search. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi 

guru kelas tentang manfaat diterapkannya strategi pembelajaran 

Information Search untuk menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1) Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan sekolah. 

2) Dapat digunakan sebagai acuan menerapkan strategi pembelajaran 

Information Search demi tercapainya ketuntasan belajar siswa. 

3) Memberikan motivasi terhadap peningkatan potensi guru dengan 

memanfaatkan strategi pembelajaran Information Search untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Dengan menggunakan strategi Information Search memberikan 

pengalaman pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2) Memberikan pemahaman tentang pengelolaan pembelajaran yang 

menitik beratkan pada aktifitas belajar siswa. 
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3) Merangsang guru untuk menggunakan strategi Information Search 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya mata 

pelajaran IPA. 

c. Bagi Siswa 

1) Dengan diterapkannya strategi pembelajaran Information Search 

diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2) Memperoleh penguasaan materi pembelajaran yang diajarkan guru. 

3) Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

4) Melatih keberanian dalam mengemukakan pendapat. 


