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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. 

Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

Dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah termasuk di 

sekolah dasar diajarkan berbagai macam mata pelajaran seperti Bahasa 

Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan lain-lain. Mata 

pelajaran tersebut termasuk kedalam komponen materi pendidikan. Semua 

mata pelajaran mempunyai peranan yang sangat penting bagi siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Demikian juga halnya dengan mata pelajaran IPA yang merupakan ilmu 

tentang alam atau berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya sekedar penguasaan kumpulan 
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pengetahuan saja, tetapi juga merupakan suatu penemuan. IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi peserta didik dalam mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek perkembangan lebih lanjut dalam menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari-hari.
2
 Proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi peserta 

didik agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah. Dengan 

belajar berdasarkan pengalaman, akan mempermudah peserta didik untuk 

lebih cepat memahami konsep-konsep yang terdapat dalam mata pelajaran 

IPA, dan diharapkan dapat mencapai hasil yang memuaskan. 

Trianto mengatakan bahwa IPA hakikatnya merupakan suatu produk, 

proses, dan aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan 

pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep. Sebagai suatu proses, 

IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, 

menentukan dan mengembangkan produk-produk sains. Sedangkan sebagai 

aplikasi, teori-teori IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberikan 

kemudahan bagi kehidupan.
3
 

Pembelajaran IPA untuk anak sekolah dasar harus dimodifikasi sesuai 

dengan tingkat perkembangan kognitifnya sehingga peserta didik dapat 

dengan mudah mempelajari dan memahaminya. Jika ditinjau dari Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tujuan pembelajaran IPA di SD adalah:
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1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya, 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubugan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi 

dan masyrakat, 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan 

6. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. 

Dari tujuan tersebut jelaslah bahwa hakikat IPA semata-mata bukan 

hanya pada pengetahuan saja, bahkan lebih menekankan pada nilai ukhrawi 

yang mana siswa akan memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 164:
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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 Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, 

dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit 

dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran 

Allah) bagi kaum yang memikirkan”. 

 
Berdasarkan KTSP  dapat dilihat bahwa IPA yang diajarkan di SD tidak 

hanya sebatas keilmuan saja akan tetapi juga cerdas dalam bersikap, sehingga 

perlu ditanamkan sejak awal tentang pemahaman konsep IPA yang benar. Hal 

ini tidak bisa ditanamkan hanya dengan membaca buku saja. Karena, sebagai 

guru tentu mengetahui tidak semua siswa suka membaca, dan memiliki cara 

belajar yang berbeda pula. Seharusnya guru menyajikan pembelajaran IPA 

haruslah dengan menggunakan metode dan strategi yang semenarik mungkin 

supaya tujuan dari pembelajaran dapat di capai dengan maksimal. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Sekolah Dasar Negeri 005 Desa 

Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Hasil observasi dan 

wawancara peneliti dengan guru kelas V sekolah Dasar Negeri 005 Desa 

Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat proses 

pemebelajaran guru telah berusaha untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

dengan mengunakan beberapa strategi dan metode yang berbeda-beda. Namun 

pada keyataannya hasil belajar IPA siswa juga tidak dapat meningkat. Hal ini 

dapat dilihat dari gejala-gejala berikut: 
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1. Dari 20 orang siswa, hanya 9 orang (45%), siswa yang mencapai nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah, yaitu70. 

2. Kurangnya pemahaman siswa dalam menguasai materi pelajaran, hal ini 

terlihat dari kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan saat 

pelajaran 

3. Setiap kali diberi tugas rumah, rata-rata nilai siswa masih memperoleh 

nilai rendah, dari 20 orang siswa hanya 10 orang (50%), siswa yang 

mendapatkan nilai di atas rata-rata. 

Sehubungan dengan hal tersebut, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam berusaha meningkatkan hasil pembelajaran siswa dengan cara: 

1. Guru telah menggunakan beberapa metode ataupun strategi di dalam 

proses pembelajaran seperti ceramah dan tanya jawab. 

2. Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan latihan-latihan dan diskusi 

kelompok. 

3. Menampilkan beberapa media pembelajaran yang berkaitan dengan 

materi. 

Guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

seperti yang telah dijelaskan peneliti di atas, namun hasil belajar belajar siswa 

tetap saja tidak meningkat. Untuk mengurangi permasalahan yang muncul, 

maka ditawarkan satu strategi pembelajaran yang dirasa mampu mengatasi 

berbagai macam gejala di atas, yaitu strategi pembelajaran bertukar soal. 

Strategi pembelajaran bertukar soal merupakan strategi yang melibatkan siswa 

dalam proses pelajaran, dan juga mengingatkan siswa untuk mendengarkan 
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secara cermat danmembuka diri terhadap berbagai macam pendapat. Strategi 

bertukar soal ini adalah strategi yang cukup menyenangkan yang digunakan 

untuk mengulangi materi yang telah diberikan sebelumnya atau yang sedang 

berlangsung. Namun demikian materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan 

strategi ini dengan catatan, siswa diberi tugas mempelajari topik yang akan 

diajarkan terlebih dahulu. 

Menurut Laura E.Pinto, strategi pembelajaran Bertukar soal adalah 

strategi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengendalikan 

poses kaji ulang materi dengan cara menciptakan soal bagi teman sekelas 

mereka dan berlatih mengarang pertanyaan kaji ulang.
6
 Dengan cara siswa 

mengkaji ulang mteri yang  telah dipelajari siswa akan mengingat materi 

pelajaran lebih lama. 

Berdasarkan latar belakang strategi pembelajaran yang telah di paparkan, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  “Penerapan 

Strategi Pembelajaran Bertukar Soal untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V Sekolah Dasar Negeri 005 Desa Padang 

Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”.  

 

B. Definisi Istilah 

1. Strategi Pembelajaran Bertukar soal adalahstrategi yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengendalikan poses kaji ulang materi 
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dengan cara menciptakan soal bagi teman sekelas mereka dan berlatih 

mengarang pertanyaan kaji ulang.
7
 

2. Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh matapelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai Tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru.
8
Hasil belajar yang peneliti 

maksud disini adalah hasil belajar IPA 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah dikemukakan 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: Apakah penerapan 

strategi Bertukar Soaldapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaram ilmu pengetahuan alam kelas V SD Negeri 005 Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah strategi bertukar soal ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan 

alam di kelas V Sekolah Dasar Negeri 005 Desa Padang Luas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 
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2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:  

a. Bagi Siswa 

Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam kelas V SD Negeri 005 Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

b. Bagi Guru  

1) Untuk memberikan informasi dalam menggunakan strategi yang 

tepat dalam proses pembelajaran. 

2) Dapat membantu dan mempermudah dalam mengambil tindakan 

selanjutnya. 

3) Untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan guru. 

c. Bagi Sekolah  

1) Sebagai bahan masukan dalam membantu guru untuk meningkatkan 

dan mengembangkan mutu pembelajaran IPA. 

2) Meningkatkan prestasi sekolah dalam pembelajaran  

d. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang perbaikan 

pembelajaran. 

2) Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang peningkatan hasil 

belajar siswa melalui penelitian tindakan kelas. 

 

 


