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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan khususnya pendidikan formal 

yang berlangsung disekolah, merupakan interaksi aktif antara guru dan siswa. 

Proses belajar terjadi karena adanya interaksi siswa dengan lingkungannya. 

Oleh karena itu, lingkungan perlu diatur sedemikian rupa sehingga timbul 

reaksi siswa kearah perubahan perilaku yang diinginkan. Pengaturan 

lingkungan tersebut meliputi analisis kebutuhan siswa, karakteristik 

siswa,perumusan tujuan, penentuan materi pelajaran, pemilihan strategi yang 

sesuai, serta media pembelajaran yang diperlukan ( Sri Anitah, 2008 :2) 

Keaktifan siswa merupakan salah satu prinsip utama dalam proes 

pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman 

dan latihan, oleh karena itu tidak ada belajar tanpa aktivitas. Pengalaman 

belajar hanya dapat diperoleh jika siswa aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya. (Nana Sudjana, 2010:20) 

Praktik pembelajaran disekolah umumnya masih terfokus pada guru, 

sedangkan siswa belum terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Secara 

umum, keaktifan siswa dalam pembelajaran tergolong rendah, hal ini terlihat 

dari: siswa tidak banyak bertanya, aktivitas siswa terbatas pada mendengarkan, 

mencatat, dan menjawab pertanyaan bila guru memberi pertanyaan, siswa hadir 

dikelas dengan persiapan belajar yang tidak memadai, ribut jika diberikan 

latihan, dan siswa hanya diam ketika ditanya sudah mengeri atau belum. 
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Rendahnya keaktifan belajar siswa juga terlihat pada saat peneliti 

melakukan observasi di SD Negeri Nglorog 5 Sragen  dalam pembelajaran IPA 

kelas IV. Selama ini pembelajaran IPA di SD Nglorog 5 Sragen menggunakan 

metode ceramah. Metode tersebut kurang mendukung keaktifan belajar siswa 

sebab terfokus kepada guru. Padahal untuk memahami ilmu IPA siswa harus 

aktif sehingga dapat mengembangkan kemampuannya dalam memahami 

konsep ilmu IPA. 

Banyak orang menganggap bahwa IPA merupakan ilmu yang pasti 

yang berhubungan dengan hafalan materi yang begitu banyak, sehingga banyak 

diantara orang – orang yang mempunyai pandangan bahwa IPA merupakan 

salah satu pembelajaran yang menjadi momok bagi setiap orang.  

Hal yang sama juga dirasakan di SD Negeri Nglorog 5 Sragen, di SD 

ini pembelajaran IPA juga merupakan salah satu pembelajaran yang paling di 

segani siswa, hal itu tidak lain karena dalam pembelajaran IPA siswa 

diharuskan menghafal konsep – konsep materi yang begitu banyak. 

Karena hal itulah pembelajaran IPA di SD Negeri Nglorog 5 Sragen ini 

menjadi kurang efektif. Pembelajaran tidak menimbulkan partisipasi aktif 

siswa sehingga hasil belajar siswa pun tidak maksimal. 

Untuk menyelesaikan masalah – masalah tersebut yaitu tentang 

bagaimana meningkatkan keaktifan belajar siswa, guru dapat memilih alternatif 

model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran kontektual CTL 

merupakan model yang sangat relevan untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa yang didasarkan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 
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menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka.( Udin Syaefudin, 2005: 162) 

Model pembelajaran kontektual dapat digunakan untuk mengajarkan 

materi yang kompleks, dan yang lebih penting lagi, dapat membantu guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, karena dengan 

pembelajaran model kontektual ini siswa didorong untuk tidak hanya 

memahami materi yang dipelajari saja, melainkan siswa dituntut untuk 

mengamalkan materi yang sudah dipelajari sebagai bekal kehidupan didunia 

nyata sehari – hari. 

Salah satu tipe model pembelajaran kontektual adalah model 

pembelajaran dengan strategi Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R ), 

pembelajaran ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menekankan 

pada kegiatan membaca yang dapat mengembangkan meta kognitif 

siswa.(Muhibbin, 2013:128). 

Dengan menggunakan strategi SQ3R ini siswa dapat mengatasi 

permasalahan – permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran melalui 

konsep tahapan – tahapan yang sudah terstruktur dalam strategi pembelajaran 

SQ3R ini, sehingga dengan demikian pembelajaran akan menjadi lebih hidup 

dengan timbulnya keaktifan belajar siswa melalui proses Question pada salah 

satu tahapan strategi SQ3R, dengan demikian diharapkan strategi SQ3R ini 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar IPA. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul, “PENERAPAN STRATEGI SURVEY, QUESTION, 

READ, RECITE AND REVIEW (SQ3R) UNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA KELAS IV 

DI SD NEGERI NGLOROG 5 SRAGEN”.  

B. Pembatasan masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV SD 

Negeri Nglorog 5 Sragen.  

2. Dalam pembelajaran guru belum menggunakan strategi pembelajaran 

inovatif pada pembelajaran IPA. Sehingga pembelajaran masih bersifat 

monoton dan konvensional.   

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas, 

permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah 

Penerapan Strategi Survey, Question, Read, Recite and Review (SQ3R) dapat 

meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran IPA kelas IV di SD Negeri 

Nglorog 5 Sragen?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan:  

1. Tujuan umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Nglorog 5 Sragen. 
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2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri Nglorog 5 

Sragen dengan strategi Survey, Question, Read, Recite, Review  (SQ3R ). 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di 

antaranya yaitu : 

1. Untuk Siswa 

Siswa dapat saling berinteraksi dan bekerja sama, selain itu juga 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA. 

2.  Untuk Guru 

Dapat digunakan sebagai masukan bagi guru Sekolah Dasar, 

khususnya guru kelas IV dalam memperoleh strategi yang tepat dalam 

pembelajaran IPA kelas IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


