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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang harus rajin 

membenahi diri agar menjadi bangsa yang maju. Salah satu pengukur 

kemajuan suatu bangsa dilihat dari pendidikan bangsa tersebut. Pendidikan di 

Indonesia memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan adalah 

usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-

metode tertentu sehingga siswa memperoleh pengetahuan,pemahaman, dan 

cara bertingkah laku sesuai kebutuhan.
1
 

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya. Proses belajar 

mengajar merupakan hubungan timbal balik antara guru dan murid yang 

berlangsung dalam situasi edukatif di mana seorang guru dituntut untuk 

menguasai dan terampil dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Perkembangan ilmu pada saat sekarang ini semakin luas dan modern. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah membawa perubahan 

yang signifikan terhadap berbagai dimensikehidupan manusia terutama dalam 
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proses pendidikan. Oleh karena itu agar pendidikan tidak tertinggal dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut perlu adanya 

 

 penyesuaian-pengesuaian, terutama sekali yang berkaitan dengan 

faktor-faktor pembelajaran sekolah.
2
 

Mardia Hayati berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu 

proses pembelajaran yang di tandai dengan adanya perubahan sebagai hasil 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan pemahaman, sikap, prilaku, dan keterampilan.
3

Pelaksanakan 

pendidikan di sekolah tidak  terlepas dari peran seorang guru. Untuk mencapai 

tujuan dari pendidikan diperlukan seorang guru yang profesional. guru yang 

profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan maksimal.
4
Dalam proses pendidikan guru 

merupakan salah satu faktor yang menentukan terhadap keberhasilan siswa, 

dengan demikian guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tidak hanya 

dituntut agar mampu menyampaikan materi pelajaran dan menguasai bahan 

pelajaran, tetapi harus dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

                                                           
2 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep Landasan, dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta: Kencan, 2009, hlm.17. 
3Mardiah Hayati, Desaian Pembelajaran Berbasis Karakter, Pekanbaru: Al- Mujthadah 

Press, 2012. hlm. 12 
4Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesional Guru, jakarta: Raja 

Grafindo Perseda, 2011, hlm. 19 
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Belajar juga merupakan proses orang memperoleh kecakapan, 

keterampilan, dan sikap.
5
 Jadi belajar merupakan suatu proses yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu tingkah laku melalui latihan.Slameto 

berpendapat bahwa bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

secara keseluruhan.
6
 Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan, 

namun suatu proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan tingkah laku. Aktivitas mental itu terjadi 

karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang didasarinya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses aktivitas 

mental seseorang dalam interaksi dengan lingkungan sehingga menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang bersifat positif baik dalam aspek pengetahuan, 

sikap, dan psikomotorik
7
 

Seorang guru selalu mengharap siswanya untuk mencapai hasil belajar 

yang baik. Untuk mencapai hasil yang baik tentu tidaklah mudah, guru sebagai 

pendidik  pembelajaran harus merancang strategi belajar yang tepat. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan disekolah dasar. IPA adalah ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi suatu proses 

                                                           
5Matiani Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetens, Jambi: Referensi, 2012 
6Slameto, Belajar dan Faktor Mempengaruhinya, Jakarta:Rineka Cipta: 2004, hlm. 2 
7 Wina Sanjaya, Kurikulum Pembelajaran, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009, 

hlm. 229. 
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penemuan.
8
 Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana untuk menjaga 

dan memelihara kelestarian lingkungan. 

Adapun mata pelajaran IPA SD/MI bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut:
9
 

1. Memperoleh keyakinan tehadap kebesaran tuhan yang maha esa, 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaannya. 

2. Mengembangkan pengretahuan dan konsep-konsep IPA  yang 

bermamfaat dan dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang teknologo, dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan maslah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melastarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengatahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan  pendidikan ke SMP/MTS. 

Berdasarkan tujuan tersebut, semakin jelas bahwa hakikat IPA tidak 

semata-mata pada dimensi pengetahuan (keilmuan), tetapi lebih menekankan 

pada dimensi nilai ukhrawi, dimana dengan memperhatikan keteraturan di  

 

 

 

 

 

                                                           
8Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek Jakarta: Tim Prestasi 

Pustaka, 2007, hlm. 99 
9Susilawati, Pembelajaran IPA di Madrasa Ibtidaiyah, Pekanbaru:Benteng  Media, 2013, 

hlm. 9 
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alam semesta akan semakin meningkat keyakinana, akan adanya 

kekuatan yang maha dahsyat yang tidak dapat dibantah lagi, yaitu allah swt. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarahayat 164. 

                         

                        

                

  

Artinya : “sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut 

membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang allah 

turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan 

bumi sesudah mati(kering)-nya dan sebarkan dibumi itu segala 

jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendailnya 

antara langit dan bumi; sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda 

(kesesaan dan kebesaran allah) bagi kaum yang memikirkan.”
10

 

 

IPA hakikatnya mantautkan antara aspek logika material dengan aspek 

jiwa-spritual yang sementara ini dianggap cakrawala kosong, karena suatu 

anggapan antara IPA dan agama merupakan dua sisi yang berbeda dan tidak 

mungkin dipersatukan satu sama lain dalam satu bidang kajian. Padahal pada 

kenyataannya terdapat keterkaitan diantara keduanya, bahwa sanya antara 

agama dan ilmu tidak dapat dipisahkan dan akan sempurna jika seiringkan 

sehingga memberikan manfaat dalam kehidupan manusia.
11

 Mengingat 

pentingnya penguasaan pembelajaran IPA bagi peserta didik, maka guru perlu 

berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan 

                                                           
10 Al-Qur’an Al-Baqarah ayat 164 Makkiyah 
11Ibid 
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beberapa usaha perbaikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah 

mengharapkan strategi atau metode pembelajaran, tujuannya adalah untuk 

mencapai hasil belajar siswa yang maksimal. 

Hasil belajar merupakan bentuk cerminan dari keberhasilan proses 

pembelajaran. hasil belajar pada dasarnya adalah hasil yang dicapai dalam 

usaha penguasaan materi dan ilmi pengetahuan yang diperoleh setelah 

kegiatan belajar mengajar. Untuk mencapai dan meningkatkan hasil belajar 

siswa maka guru mempunyai peranan yang sangat penting pada setiap mata 

pelajaran, terutama guru harus mempertimbangkan pemilihan model/strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa mata pelajaran. 

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap guru di kelas 

IV Sekolah Dasar Muhammadiah 036 Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran IPA masih berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum yang 

ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. Adapun gejala-gejala yang ditemukan  yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar yang diperoleh siswa belum optimal, terlihat dari hasil 

ulangan IPA yang ditemukan dari 24 orang siswa hanya 37,5% atau 9 

orang siswa yang mencapai KKM yang yang diterapkan, sedang 62,5% 

atau 15 orang siswa belum mencapain KKM. 

2. Dari 24 siswa hanya 45,83% atau 11 orang siswa yang bisa mengerjakan 

latihan dengan benar dan sesuai dengan jadwal yang diterapkan guru, 

sedang 54,17% atau 13 siswa tidak menyelesaikan latihannya. 
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3. Dari 24 siswa hanya 58,33% atau 14 orang siswa yang bisa menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru. 

Dari gejala-gejala diatas, terlihat di atas rendahnya hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA di kelas IV Sekolah Dasar Muhammadiah 036 

Gobah, Tentunya ini belum tercapai tujuan yang diharapkan.Melihat 

rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA tersebut, guru telah 

melakukan berbagai upaya-upaya perbaikan. Beberapa upaya yang telah 

dilakukan guru IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV Sekolah 

Dasar Muhammadiah Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

tersebut, upaya-upaya tersebut di antaranya adalah: 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran mengunalkan media yang 

berhubungan dengan materi 

2. Memberi soal-soal latihan tambahan 

3. Memberikan remedial bagi siswa yang belum tercapai ketuntasan minimal. 

Setelah upaya-upaya tersebut dilakukan kenyataannya hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran ini masih belum maksimal, oleh karena itu penulis 

ingin mencoba meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Triple Check (di cek 3 kali). 

Pembelajaran kooperatif tipe Triple Check dapat meningkatkan 

perhatian siswa sehingga hasil belajar siswa juga meningkat.Triple Check 

adalah strategi yang digunakan untuk mengetahui kerja kelompok terhadap 

tugas yang diberikan dengan melihat hingga tiga kali.
12

  

                                                           
12Paul Ginnis, Trik dan Tartik  Mengajar,Jakarta,PT Indexs, 2008, hlm. 245 
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Berdasarkan permasalahan dan pengertian Triple Check yang telah 

diuraikan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan 

mengunakan judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Triple 

Check untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam kelas 

IV Sekolah Dasar Muhammadiah 036 Gobah Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar”. 

B. Defenisi Istilah  

Beberapa istilah yang perlu didefenisikan untuk menghindari 

kesapahaman pengeretian antara lain: 

1. Pelajaran kooperatif adalah pelajaran dengan mengunakan sistem 

pengelompokkan/tim kecil yaitu antara empat sampai enam orang yang 

yang mempunyai latar belakang kemampua, akademik, jenis kelamin, ras 

atau suku yang berbeda.
13

 

2. Triple Check adalah strategi yang digunakan untuk mengetahui kerja 

kelompok terhadap tugas yang diberikan dengan mengecek hingga tiga 

kali.
14

 

3. Hasil belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
15

 

 

 

                                                           
13Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Bandung: Kencana,2004, hlm. 240 
14Paul Ginnis, Trik danTartik  Mengajar,Jakarta,PT indexs, 2008, hlm. 245 
15 Aunurrahman. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 2009. hlm. 35 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian adalah : Apakah penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe triple check dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar Muhammadia 036 Gobah Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe triple check dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar Muhammadia 036 

Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi sekolah, dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru, dapat di jadikan salah satu alternatif memilih strategi 

pembelajaran yang sesuai agar bisa memperbaiki dan meningkatkan 

hasil belajar  siswa serta membantu guru menciptakan kegiatan belajar 

yang aktif dan menarik. 

c. Bagi siswa, dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe tipe     

triple check dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
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pelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar Muhammadia 036 Gobah 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

d. Bagi penelitian, dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan diri 

dan untuk melanjutkan penelitian keruang lingkup yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


