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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah aspek universal yang selalu dan harus ada dalam 

kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, ia tidak akan pernah berkembang dan 

berkebudayaan. Disamping itu, kehidupannya juga akan menjadi statis tanpa 

ada kemajuan, bahkan bisa jadi akan mengalami kemunduran dan kepunahan. 

Oleh karena itu, menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa pendidikan 

adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupannya. 

Pendidikan juga merupakan tonggak dari peradaban manusia. Dengan kata 

lain, baik buruknya dirinya tergantung dari pendidikan yang telah dijalaninya. 

Tentunya tidak hanya terbatas pada pendidikan formal dalam bentuk institusi 

pendidikan yang ada, melainkan juga termasuk dalam hal ini adalah pendidikan 

dalam keluarga, lingkungan, dan pendidikan yang diberikan oleh masyarakat 

secara sosial.Maka dari itu, pendidikan tentu sangat penting bagi kehidupan 

manusia itu sendiri.Bahkan, bisa dikatakan bahwa tanpa pendidikan maka tidak 

ada yang namanya manusia. Sebab, pendidikan adalah yang membentuk 

peradaban, dan tanpa peradaban manusia akan punah. 

Seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya tingkat intelektualitas dan 

kualitas kehidupan, dimensi pendidikan pun menjadi semakin kompleks, dan 

tentu saja hal itu membutuhkan sebuah desain pendidikan yang juga tepat dan 

sesuai dengan kondisinya.Oleh karena itu, berbagai teori, metode, strategi, 

bahkan desain media pembelajaran serta pengajaran pun dibuat dan diciptakan 

untuk mengapresiasi semakin beragamnya tingkat kebutuhan dan kerumitan 

permasalahan pendidikan. Dan memang itulah yang menjadi esensi pendidikan 

itu sendiri, yakni bagaimana menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik 
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yang tercipta dari proses pendidikan yang kontekstual dan mampu menyerap 

aspirasi zaman dengan tepat dan sesuai. 

Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat pendidikan tidak mungkin 

lagi dikelola hanya dengan melalui pola tradisional, di samping cara ini tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Revolusi ilmu 

pengetahuan dan teknologi, perubahan masyarakat, pemahaman cara belajar 

anak, kemajuan media komunikasi dan lain sebagainya memberi arti tersendiri 

bagi kegiatan pendidikan dan tuntutan ini pulalah yang membuat kebijaksanaan 

untuk memanfaatkan media teknologi dan pendekatan teknologis dalam 

pengelolaan pendidikan. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan 

merupakan sarana penerus nilai-nilai, gagasan-gagasan, sehingga setiap orang 

mampu berperan serta dalam transformasi nilai demi kemajuan bangsa dan 

Negara.Ini berarti bahwa pendidikan adalah wadah untuk mentransformasikan 

ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan hidup manusia. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat 

pesat. Berbagai update dan upgrade teknologi telah menembus ruang dan waktu 

sehingga dunia menjelma sebuah kampung global yang saling berinteraksi. Hal 

ini tentu menjadi tantangan dan penunjang bagi dunia pendidikan khususnya 

pada peningkatan proses pembelajaran dimana teknologi digunakan dalam 

penyampaian materi, metode ajar dan media pembelajaran. Sehingga, kemajuan 

teknologi dapat dimanfaatkan agar kegiatan belajar menjadi efektif dan efisien, 

sebab penggunaan media yang efektif mempertinggi kualitas proses 

pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran. 

Pemusatan perhatian dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. 

Kehadiran minat belajar dalam pribadi merangsang motivasi untuk belajar yang 

lebih besar.Minat merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat peserta didik merupakan faktor 
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utama yang menentukan derajat keaktifan siswa, bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, peserta didik tidak akan 

belajar sebaik-baiknya. Oleh karena itu guru hendaknya berusaha bagaimana 

caranya untuk menciptakan kondisi tertentu agar peserta didik selalu merasa 

butuh dan ingin terus belajar.dengan menjelaskan hal-hal menarik, salah 

satunya dengan menerapkan suatu strategi pembelajaraan yang dapat 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kompetensi belajarnya. 

IPA merupakan mata pelajaran yang sangat berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari.Kurikulum 2006 ini megamanatkan bahwa Mata Pelajaran IPA di 

SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari . 

2. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap siswa kelas IVB MI Negeri 

Karanganom Klaten, kemampuan siswa dalam berkonsentrasi masih 

rendah.Siswa mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi 

yang disampaikan oleh guru.Kesulitan ini muncul karena dipengaruhi beberapa 

faktor.Faktor tersebut meliputi faktor intern dari siswa itu sendiri dan faktor 

ekstern atau faktor luar.Faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau intern 

yaitu ketidakmampuan siswa dalam menangkap informasi menjadi sebuah 

pemahaman yang nyata.Kesulitan yang dialami siswa terlihat pada saat peneliti 

mengamati pembelajaran tentang pecahan sederhana, masih terdapat beberapa 

siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dan belum menguasai 

materi perkalian.Terbukti pada saat guru menanyakan perkalian sederhana 

dengan angka satuan, siswa masih tidak bisa menjawab.Ada pula faktor ekstern 

berasal dari guru kelas. Proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di 

kelas IVB MI Negeri 1 Karanganom Klaten masih dilakukan secara 
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konvensional. Pada saat menyampaikan materi pecahan, guru menggunakan 

metode penugasan tanpa bantuan media tertentu.Faktor tersebut menjadi salah 

satu penyebab kesulitan karena siswa hanya menggunakan imajinasi saja pada 

saat mengerjakan tugas yang diberikan guru. Diketahui melalui observasi dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat 40% siswa yang 

sudah mencapai KKM, sedangkan sisanya yaitu 60% belum mencapai KKM. 

Proses pembelajaran melalui strategi pembelajaran review who wants to be 

a millionaire menjadi pilihan peneliti dalam meningkatkan kompetensi siswa 

pada mata pelajaran IPA. Karena melalui strategi pembelajaran tersebut siswa 

bisa mengembangkan daya pikir dan kreativitasnya dalam mengembangkan 

kemampuan yang ada sehingga diharapkan proses pembelajaran akan lebih 

inovatif, kreatif, dan menantang siswa untuk belajar lebih baik lagi. Dengan 

proses pembelajaran yang demikian akan berdampak pula pada kualitas 

kompetensi belajar yang optimal serta tujuan pembelajaran bisa tercapai. 

Oleh karena itu, penulis bermaksud meningkatkan kompetensi belajar siswa 

kelas IVB agar tidak kalah bersaing dengan siswa kelas IVA.Salah satu upaya 

meningkatkan kompetensi belajar siswa tersebut adalah dengan menggunakan 

strategi pembelajaranreviewwho wants to be a millionaire dalam 

menyampaikan materi energi dan penggunaannya pada mata pelajaran 

IPA.Melalui penggunaan strategiini diharapkan siswa akan lebih mudah 

memahami materi yang guru sampaikan serta mendatangkan minat belajar 

sehingga kompetensi belajar siswa juga akan meningkat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul, ”UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI 

BELAJAR IPAMELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN REVIEW 

WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE PADA SISWA KELAS IVB MI 

NEGERI KARANGANOM KABUPATEN KLATEN TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

”Apakah penggunaan strategi pembelajaran review who wants to be a 

millionaire dapat meningkatkan kompetensi belajar IPApada siswa kelas 

IVB MI Negeri Karanganom Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 

2014/2015?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kompetensi IPApada siswa kelas IVB melalui strategi pembelajaran review 

who wants to be a millionaire. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

untukmeningkatkan kompetensi belajar IPApada siswa kelas IVB melalui 

strategi pembelajaran review who wants to be a millionaire, sehingga 

dihasilkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dan pada 

akhirnya dapat mencapai hasil pembelajaran tuntas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

dunia pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang 

menyatakan bahwa peningkatan kompetensi belajar IPA pada siswa kelas 

IVB dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran review 

who wants to be a millionaire. 
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2. Secara Praktis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan 

sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

1) Agar siswa dapat meningkatkan kompetensi belajarnya dengan 

kemampuan menyelesaikan soal pada mata pelajaran IPA melalui 

strategi pembelajaran review who wants to be a millionaire. 

2) Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

b. Bagi Guru/peneliti 

1) Dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini peneliti memiliki 

pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman tentang Penelitian 

Tindakan Kelas. 

2) Peneliti mampu mendeteksi permasalahan yang ada di dalam proses 

pembelajaran, sekaligus mencari alternatif pemecahan masalah yang 

tepat. 

3) Peneliti mampu memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas 

dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal. 

4) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal untuk 

penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai masukan bagi guru SD/MI dalam mengajarkan materi 

energi dan pemanfaatannya melalui strategi pembelajaran review 

who wants to be a millionairedengan teknik menyimpan. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha-usaha yang mengarah 

pada peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. 

3)  Sebagai acuan untuk melakukan kegiatan yang sejenis. 

 


