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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan 

kehidupan umat manusia. Karena pendidikan pada hakekatnya merupakan sarana 

untuk memperoleh kelangsungan hidup manusia dalam alih generasi secara 

berkesinambungan. Dengan demikian, pendidikan merupakan hak asasi setiap 

manusia dalam proses mempersiapkan dirinya menuju masa depan yang lebih 

baik, sehingga dapat menghadapi persaingan di era global dalam semua aspek 

kehidupan, serta mampu menjawab semua persoalan. 

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiahMata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan suatu mata pelajaran yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis. Oleh karena itu, IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan (Trianto, 2007: 98). Misalnya guru cukup 

mengajak siswa berjalan-jalan disekitar sekolah sebab IPA adalah ilmu yang 

mempelajari tentang semua hal yang terjadi di alam ini. Guru dapat menjadikan 

lingkungan sekolah sebagai media pembelajarannya 

        Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah agar  

siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan 

metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkanmasalah-masalah yang 

dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dankekuasaan pencipta alam 
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(Depdikbud, 1997:2). Pembelajaran IPAmemiliki fungsi yang fundamental dalam 

menimbulkan sertamengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan 

inovatif. Agartujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu diajarkan dengan 

cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui proses dan 

sikap ilmiah.Mutu pembelajaran IPA perlu ditingkatkan secara berkelanjutan 

untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran tersebut, tentu banyak tantangan yang dihadapi. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam salah satunya adalah  metode yang digunakan 

didominasi oleh metode ceramah, informasi dan konsep-konsep yang dipelajari 

diberitahukan melalui ceramah, metode dan pendekatan pembelajaran belum 

bervariasi sehingga anak cepat jenuh dan aktivitas belajar siswa belum maksimal. 

                Hal itu juga dialami siswa kelas IV SDN 2 Sonorejo ketika sedang 

menghadapi mata pelajaran IPA  pada kompetensi dasar “Mendeskripsikan 

hubungan antara struktur panca indera dengan fungsinya”.Hampir 6,7% (10 

siswa) dari sejumlah 15 siswa nilai hasil belajarnya rendah yaitu dibawah standar 

kelulusan minimal 61 atau hanya 3.3% (5 siswa ) yang mencapai standar 

ketuntasan. Kondisi ini masih ditambah minat belajar siswa yang masih kurang 

antusias pada saat mengikuti pelajaran dan cenderung sering kebingungan. Ketika 

guru bertanya, siswa sering ragu-ragu untuk menjawab, dan ketika diberi 

kesempatan bertanya siswa tidsak ada yang mau bertanya. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu pendekatan belajar yang 

memberdayakan siswa. Salah satu pendekatan yang memberdayakan siswa adalah 

penerapan quiz team. Quiz team adalah salah satu tipe dari Active learning. Active 

learning adalah proses pembelajaran dimana siswa dituntut untuk selalu aktif. 

Siswa harus aktif baik dalam hal menyampaikan pendapat ataupun memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti terdorong untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan mengangkat judul “ Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan 

Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan Quiz Team Pada Siswa Kelas IV Semester 1 

SDN 2 Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora  Tahun 2015/2016 ”. 
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B. Perumusan Masalah 

       Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya yaitu 

“Apakah melalui penerapan Quiz Team dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas IV Semester 1 SDN 2 Sonorejo Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora  Tahun 2015/2016 ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian    

Sebagaimana pemaparan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk meningkatkan  keaktifan dan hasil 

belajar IPA melalui penerapan Quiz Team pada kelas IV semester 1 SDN 2 

Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penilitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat bagi siswa : 

(a)   Memperbaiki hasil belajar siswa 

(b) Meningkatkan kualitas proses komunikasi dengan siswa, sehingga lebih 

termotivasi dalam belajar 

(c)   Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar  siswa dalam proses belajar  

   Mengajar 

 

2) Manfaat bagi guru: 

(a) Untuk memperbaiki pembelajaran terkait denagn topik materi 

(b) Untuk meningkatkan profesionalisme dalam menilai dan memperbaiki  

kualitas pembelajaran yang dikelola terkait denagn topik materi 

(c) Untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap evaluasi dan analisis 

hasil kinerja sendiri 

(d) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara aktif dalam 

merancang dan melakukan perbaikan pembelajaran 

 

 



4 

 

3) Manfaat bagi sekolah : 

(a) Memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan sekolah dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa 

(b) Meningkatkan citra positif sekolah terkait dengan profesionalisme 

gurunya dalam mengembangkan kualitas pembelajaran 

(c) Membantu menciptakan suasana kondusif pada pembelajaran di sekolah. 

 

 


