
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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. Guru hendaknya selalu berusaha

memberikan bimbingan dan selalu mendorong semangat belajar siswa,

mengorganisasikan kegiatan belajar sebaik mungkin dan menjadi media

informasi yang sangat dibutuhkan siswa dibidang pengetahuan, keterampilan

dan perilaku atau sikap.1 Termasuk di dalamnya memberikan bimbingan pada

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Allah berfirman Dalam surat An-Nisa

ayat 63 menjelaskan bahwa:







Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati

mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan

Katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pendidikan adalah masalah

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang

1Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), Hlm.
173.



didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses pembelajaran

didalam kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghapal

informasi, otak siswa dipaksa untuk mengingat dan mengumpulkan berbagai

informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk

mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian allah berfirman

Dalam surat An-Nahl ayat 78 menjelaskan bahwa:








Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui

sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Dan Allah berfirmab dalam surat An-Nisa ayat 125 menjelaskan bahwa:











Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui

orang-orang yang mendapat petunjuk.

Melalui proses pembelajaran siswa akan berkembang kearah

pembentukan manusia sebagaimana tersirat dalam tujuan pedidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan

potensi dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Mencakup kemampuan di

bidang pengetahuan, keterampilan dan perilaku atau sikap, oleh sebab itu



seorang guru yang ingin mengetahui apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai

atau tidak, maka ia dapat melakukan evaluasi pada bagian akhir dari proses

pembelajaran.2

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa

sebagai reaksi dengan lingkunganya, jika ditinjau dari aspek akademik hasil

belajar biasanya bersifat kognitif dan diperoleh melalui pengukuran dan

penilaian. Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau

angka yang diberikan oleh guru. Siswa yang dikatakan berhasil dalam belajar

adalah siswa yang mampu menguasai beberapa tes dalam belajar yaitu

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. dalam hal ini adalah tes

hasil belajar siswa yang mengacu pada tes belajar pada ranah kognitif lazimnya

dalam bentuk tertulis yang diinterprestasikan dengan angka.3 Dapat diambil

suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah

penguasaan yang diperoleh siswa dalam bentuk tertulis yang diinterprestasikan

dengan angka. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperolah siswa  satelah

melalui kegiatan belajar.

Pada dasarnya pembelajaran adalah proses penambahan informasi dan

kemampuan baru. Ketika kita berfikir informasi dan kemampuan apa yang

harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berfikir

metode apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif

dan efesien. Guru sangat penting untuk memahami, sebab apa yang harus

2Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Surabaya: Pustaka Pelajar 2009), Hlm. 6.
3Saifuddin Azwar, Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar,

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), Hlm. 8.



dicapai akan menentukan bagaimana cara mencapainya cara mencapainya oleh

karena itu, sebelum menentukan strategi pembelajaran yang digunakan.

Proses pembelajaran dikatakan efektif dan efesien apabila seorang guru

mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat sehingga membuat seluruh

siswa terlihat langsung secara aktif baik mental, fisik maupun sosial. Sesuai

dengan pernyataan slameto bahwa ”belajar yang efisen dapat dicapai apabila

menggunakan strategi belajar yang tepat”.4

Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa strategi atau

metode yag digunakan belum dapat memperbaiki hasil belajar siswa, khusunya

pelajaran Ilmu pengetahuan Alam. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

merupakan salah satu pelajaran yang amat penting karna merupakan Ilmu

sistematis  dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala atau kebendaan

berdasarkan atas pengamatan. Jadi tujuan pembelajaran akan sulit tercapai jika

dalam penarapan strategi tidak terlaksana dengan baik, jika strategi tidak

terlaksana dengan baik maka hasil belajar siswa pun tidak akan mencapai batas

minimum.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada proses pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam kelas IV di Sekolah Dasar Muhammadiyah 002

Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, ternyata guru dalam

proses pembelajaran secara berurutan menjelaskan materi, memberikan contoh

soal, latihan dan dengan bimbingn belajar kepada siswa, melakukan diskusi,

tanya jawab dan memberikan reward kepada siswa, akan tetapi hasil belajar

4 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhuinya, (Jakarta Bumi Aksara,
2003), Hlm. 78.



Ilmu Pengetahuan Alam  siswa masih rendah. Masih banyak siswa yang belum

mencapai angka KKM yang telah ditetapkan (65).

Hal tersebut ditunjukkan dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Se

bagian siswa tidak bisa menyelesaikan soal ulangan harian sehingga banyak

siswa yang tidak mencapai KKM (65). Hal ini dapat dilihat dari 29 jumlah

siswa hanya 15 orang siswa atau 56% yang mencapai KKM yang telah

ditentukan guru  di kelas

2. Ke

tika diberikan latihan hanya 9  orang  siswa dari dari jumlah  29 oarng siswa

atau 25% yang mampu menyelesaikan atau mengerjakan latihan sesuai

dengan waktu yang di berikan di sekolah.

3. Ha

nya 17 orang siswa dari jumlah 29 orang siswa atau 58% yang mampu

mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru sehingga

berdampak pada perolehan hasil belanja.

4. Da

lam proses pembelajaran siswa hanya 5 orang siswa dari dari jumlah 29 orang

siswa atau 17% yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.

Sehubungan dengan gejala-gejala tersebut,  pada observasi  awal yang

di lakukan di kelas IV SDM 002 Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar guru telah berusaha untuk meningkatkan  hasil belajar siswa

khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, di antaranya adalah:



1. M

emberikan pengayaan dengan cara melaksanakan  (RPP) dan dengan

menggunakan daftar cek atau skala pencatatan  lalu memperhatikan

penjelasan guru, memberikan tanggapan, dan menjawab pertanyaaan

sehingga guru telah memberikan reword terhadap siswa yang kesulitan

belajar dalam proses pembelajaran.

2. M

emberikan remedial berupa tes  bagi siswa yang belum mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM).

Berdasarkan gejala yang ditemukan, maka guru dituntut untuk

melakukan perbaikan dalam pembelajaran dengan menerapkan strategi

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah strategi pembelajaran assessment

search. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya  arah dari

semua keputusan penyusunan strategi adalah untuk pencapaian  pembelajaran.

Dengan strategi assessment search adalah dalam waktu yang cepat dan

sekaligus melibatkan siswa sejak awal pertemuan untuk saling mengenal dan

bekerja sama. Dengan melibatkan siswa sejak awal pertemuan untuk saling

mengenal dan bekerja sama siswa  terhadap kondisi kelas dalam materi

pelajaran yang diajarkan diharapkan dapat meningkatkan perolehan siswa

dalam menerima pelajaran yang bermura pada hasil belajar yang baik.5

Berdasarkan gejala-gejala  yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian tindakan sebagai upaya perbaikan terhadap

5Hisyam Zaini, Dkk Strategi Pembelajaran Aktif , (Yogyakarta:Ctsd, 2002), Hlm. 15.



pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul: “Penerapan Strategi

Pembelajaran Assessment Search untuk Meningkatkan Hasil Belajar

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IV Sekolah Dasar Muhammadiyah 002

Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

B. De

finisi Istilah

Agar tidak menimbulkan  kesalahan pahaman dalam memahami

masalah yang diteliti oleh penulis, terutama yang digunakan pada judul

penelitian tindakan kelas ini, maka perlu penegasan tentang istilah-istilah yaitu:

1. Str

ategi pembelajaran assessment search adalah salah satu upaya yang dapat

dilakuakan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. strategi

pembelajaran assessment search adalah strategi  pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif. Dengan strategi ini dalam waktu  yang cepat

dan sekaligus melibatkan siswa sejak awal pertemuan untuk saling

mengenal dan bekerja sama.6

2. Ha

sil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya batas dan

6Hisyam Zaini, Op. Cit, Hlm. 15-16.



puncak proses belajar.7Hasil belajar merupakan suatu  kemampuan yang

dimiliki siswa setelah kegiatan belajar.8

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: “Apakah melalui penerapan  strategi pembelajaran assessment search

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV Di Sekolah Dasar

Muhammadiyah 002 Penyasawan  Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

pada mata pelajaran IPA”?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah

untuk meningkatkan hasil belajar Siswa Kelas IV Mata Pelajaran IPA Di

Sekolah Dasar Muhammadiyah 002 Penyasawan Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar melalui penerapan strategi pembelajaran assessment

search.

2. K

egunaan  Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, maka manfaat yang akan

diharapkan dari penelitian ini adalah

a. Ba

gi siswa, dengan strategi pembelajaran assessment search dapat

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa kelas IV

7Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm. 3.
8Slameto, Op. Cit, Hlm. 78.



Sekolah Dasar Muhammadiyah 002 Penyasawan Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.

b. Ba

gi guru, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih

suatu strategi pembelajaran yang efektif guna meningkatkan mutu

pembelajaran.

c. Ba

gi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

meningkatkan mutu sekolah ke arah yang lebih baik.

d. Ba

gi peneliti

1) Da

pat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru

dan pengalaman mengajar dengan mengunakan strategi pembelajaran

assessment search.

2) U

ntuk menyelesaikan tugas akhir perkulihan sebagai Persyaratan Sl


