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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mendewasakan manusia. 

Upaya mendewasakan manusia melalui proses pembelajaran dan beberapa 

tahapan. Proses pembelajaran tersebut dapat mengubah manusia dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik. Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan menambah potensi siswa agar manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab, hal ini tentu saja diperlukan pendidikan profesional.  

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dapat ditempuh dengan 

berbagai cara, antara lain : peningkatan kurikulum, peningkatan kompetensi 

guru, peningkatan kualitas pembelajaran, efektifitas metode pembelajaran, 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar dan bahan ajar yang 

memadai. Selama ini proses pembelajaran di SD secara umum masih 

menerapkan model pembelajaran konvensional, yaitu proses pembelajaran 

yang berpusat pada guru dan selama itu pula kemampuan siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran belum dioptimalkan. Pembelajaran konvensional 

menganggap guru adalah satu-satunya sumber belajar yang dianggap serba 

tahu. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelum melakukan penelitian dan terbukti saat pelajaran banyak siswa yang 

berbicara sendiri dan kelihatan sekali mereka merasa bosan dengan metode 
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yang dilakukan oleh guru dalam pelajaran IPA. Hal ini juga akan 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa di dalam kelas.  

“Guru merupakan komponen yang berpengaruh besar, sebab guru 

merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai 

subjek dan objek belajar, selain guru dan juga siswa” (Wina Sanjaya, 2004 : 

13). Siswa memegang peranan penting dan merupakan unsur penentu dalam 

proses pembelajaran. Tanpa adanya siswa sesunggunya tidak akan terjadi 

proses pembelajaran (Oemar Hamalik, 2007 : 100).  

Keberhasilan pendidikan formal banyak ditentukan oleh keberhasilan 

pembelajaran yang merupakan perpaduan antara guru dengan siswa. 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak lepas dari keseluruhan 

sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya yang 

dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pemahaman guru terhadap 

kegiatan pembelajaran yang menarik.  

Seiring perkembangan dari kemajuan dunia pendidikan, guru dituntut 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dengan cara menyelenggarakan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga dapat 

memberikan pengalaman belajar yang berkesan bagi siawa. Salah satu faktor 

penting yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran yaitu 

pemilihan metode pembelajaran.  

Metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kompetensi dasar 

dengan indikator pencapaian pembelajaran agar dapat menguasai, memahami 

dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pendekatan 

pembelajaran IPA menggunakan pendekatan SETS (Science, Environment, 
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Technology and Society), siswa dilatih untuk dapat berpikir secara global, 

memecahkan masalah dengan menerapkan konsep-konsep yang dimiliki dari 

berbagai ilmu terkait.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, yaitu pada 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Kaliwuluh tampak 

bahwa aktivits belajar siswa masih belum optimal. Indikator rendahnya 

aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari (1) Siswa yang bekerja sama dengan 

siswa lainnya: rendah sebanyak 9 siswa, pada kategori sedang 7 siswa  dan 

kategori tinggi 4 siswa ;(2) Siswa yang mengerjakan soal dengan hasil benar 

pada tingkatan rendah sebanyak 12, tingkatan sedang 6 dan tingkatan tinggi 

sebanyak 2 siswa 10 (3); Siswa yang menjawab pertanyaan dan mau bertanya 

kepada guru : rendah sebanyak 14 siswa, sedang sebanyak 4 siswa dan tinggi 

sebanyak 2 siswa.;(4) Siswa yang berani menyampaikan pendapat dengan 

kategori rendah sebanyak 12 siswa, sedang 6 siswa dan tinggi sebanyak 2 

siswa%. Dari kondisi awal aktivitas belajar siswa dapat dibuat rata-rata 

aktivitas belajar siswa masih rendah dengan hasil pengamatan: Aktivitas 

belajar rendah sebanyak 12 siswa, aktivitas belajar sedang 5 siswa dan 

aktivitas belajar tinggi 3 siswa. 

Melalui proses pembelajaran IPA yang aktivitas siswa tinggi diharapkan 

dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penguasaan materi siswa. Mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang berkaitan dengan cara mencari tahu 

dan memahami tentang alam secara sistematis, sehingga pembelajaran IPA 
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bukan hanya untuk penguasaan kumpulan. Pengetahuan berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip merupakan suatu proses penemuan.  

Karakteristik pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bersifat interdisipliner 

yang memungkinkan siswa berpikir kritis dan komprehensif jika 

pembelajarannya menerapkan pendekatan SETS (Science, Environment, 

Technology, Society). Melalui pendekatan ini siswa diharapkan dapat 

memecahkan masalah-masalah lingkungan dengan menerapkan konsep-

konsep yang dimiliki dapat memecahkan masalah-masalah lingkungan dengan 

menerapkan konsep-konsep yang dimiliki dari berbagai ilmu terkait. Science, 

Environment, Technology, Society (SETS) diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia akan memiliki kepanjangan Sains, Lingkungan, Teknologi dan 

Masyarakat. Titik pusat pembelajaran SETS menghubungkan antara konsep 

sains yang dipelajari dan implikasinya terhadap lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat.  

Menurut Binadja (1999 : 2), sains akan membimbing siswa berpikir 

secara global dan bertindak memecahkan masalah lokal lingkungan, hubungan 

lingkungan, yang berkaitan dengan masyarakat, berperan serta dalam 

pemecahan masalah internasional. Permasalahan di atas dapat dilakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai alternatif dalam penyelesaian. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian tindakan (action 

research) yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran kelas.  
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Upaya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diharapkan dapat menciptakan 

budaya belajar (learning culture) yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran kelas.  

Upaya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menawarkan peluang sebagai 

strategi pengembangan kinerja, sebab pendekatan penelitian ini menampilkan 

pola kerja yang kolaborasif. Atas dasar masalah di atas, peneliti mencoba 

menerapkan pendekatan SETS pada pembelajaran IPA, dengan harapan siswa 

dapat menguasai dan menerapkannya. Adapun judul dalam penelitian ini 

adalah : Peningkatan Aktivitas Belajar dengan Penerapan Pendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology, Socienty) pada Mata Pelajaran IPA 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 03 Kaliwuluh Kebakkramat 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012 / 2013.  

 
B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

1. Selama ini proses pembelaran sebatas dengan menggunakan metode 

ceramah yang membuat siswa merasa bosan sehingga aktivitas belajar 

siswa menjadi berkurang.  

2. Dalam kegiatan pembelajaran cenderung hanya dimonopoli oleh guru 

tanpa melibatkan siswa sehingga siswa menjadi pasif.  

3. Selama ini guru hanya mengandalkan pada sumber belajar dari buku teks 

dan belum menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif.  
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C. Pembatasan Masalah  

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan, dan aktivitas, penelitian ini 

hanya membatasi masalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan aktivitas belajar yang 

diperoleh dari pengalaman didukung dengan hasil belajar yang diperoleh 

dari nilai hasil belajar setiap akhir siklus.  

2. Metode SETS membawa pesan bahwa untuk menggunakan sains ke 

bentuk teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan 

pemikiran tentang berbagai implikasinya pada lingkungan secara praktik 

maupun mantal. Pendekatan SETS membimbing siswa mengkaitkan 

materi dengan unsur SETS dengan menghasilkan teknologi sederhana 

disertai dampak positif dan negatifnya (Achmad Binadha, 1999 : 2).  

3. Aktivitas berasal dari kata aktif yang berarti giat. Aktivitas belajar adalah 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Proses aktivitas belajar harus 

melibatkan seluruh aspek psikis dan fisik peserta didik, baik jasmani 

maupun rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi 

secara cepat, tepat, mudah dan benar.  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah melalui penerapan 

pendekatan pembelajatan SETS dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA 
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pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 03 Kaliwuluh Kebakkramat 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012 / 2013?” 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar 

IPA melalui SETS pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 03 Kaliwuluh 

Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 2012 / 2013.  

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya dalam penerapan pendekatan 

pembelajaran SETS untuk meningkatkan aktivitas siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa dalam 

belajar sehingga meningkatkan belajar siswa.  

2) Mengefektifkan dan mendalami penerapan model pembelajaran 

SETS untuk meningkatkan kerjasama dengan teman sekelasnya 

serta peningkatan aktivitas belajar.  

b. Bagi guru 

1) Untuk memberi masukan kepada guru dalam melaksanakan 

pendekatan SETS.  

2) Menambah kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan SETS.  
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3) Mengatasi permasalahan pembelajaran IPA tingkat Sekolah Dasar 

dengan penerapan pendekatan pembelajaran SETS.  

c. Bagi sekolah  

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

sekolah tentang pentingnya pendekatan SETS dalam pembelajaran 

IPA.  

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dengan penerapan 

pendekatan pembelajaran SETS.  


