
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan kita untuk

memperoleh informasi dengan cepat dan mudah dari berbagai sumber dan tempat di dunia.

Untuk mempelajari informasi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan memperoleh, memilih dan mengelola. Kemampuan ini membutuhkan

pemikiran kritis, sistematis, logis dan kreatif.

Belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang kompleks sebagai tindakan,

Maka belajar hanya dilami siswa sendiri. Siswa adalah penetu terjadinya atau tidaknya

terjadinya proses belajar, proses belajarterjadi berkat siswa memperoleh suatu yang ada

dilingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari siswa berupa keadaan alam, benda-benda,

hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia atau hal-hal yang dijadikan bahan belajar. 1

Ilmu pengetahuan Alam merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari di tingkat

Sekolah Dasar. Dewasa ini perkembangannya sangat pesat, baik materi maupun

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari pentingnya peranan Ilmu

Pengetahuan Alam, maka dalam pembelajaran dibutuhkan keterlibatan siswa secara

optimal.

Adapun inti dari pada kegiatan pendidikan di sekolah adalah proses belajar

mengajar yang berlangsung melalui interaksi antara guru dengan peserta didik. Hasil

belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku yang diingini pada diri siswa-

siswa.2 Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang dimiliki murid setelah menerima

1 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta : Rineka Cipta, 2006. hlm 7
2 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Remaja Rosda Karya : Bandung, 2006) hlm.
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pengalaman belajar.3 Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas

mencakup bidang kognitif, apektif dan psycomotor, 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.

Berdasarkan refleksi yang penulis lakukan peda tengah semester ternyata hasil

belajar IPA siswa kelas III SDN 016 Pulau Rambai rendah, hal itu dapat dilihat dari hasil

ulangan harian yang dilakukan, ternyata 45% hasil belajar siswa di bawah KKM yang

ditetapkan yaitu dengan angka 70.

Prosess pembelajaran yang dilaksanakan guru masih bersifat konpensional yang

artinya guru masih mengajar dengan cara-cara lama. Dalam proses pembelajaran yang

berlangsung metode ceramah menjadi dominan dari motode-metode lainnya sehingga siswa

terkesan kurang aktif dan hanya menerima ceramah yang disampaikan guru. Guru lebih

aktif dan bukan bertindak sebagai fasilisator, sehingga guru adalah satu-satunya sumber

dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan rendahnya hasil belajar siswa

disebabkan oleh beberapa gejala diantaranya adalah:

1) Guru selalu menjadi singel aktor yang mendominasi dalam setiap pelajaran.

2) Jawaban yang diberikan siswa belumlah memuaskan guru. Artinya penguasaan siswa

terhadap materi masih belum memadai.

3) Jika diberikan pertanyaan terbuka kepada siswa, hanya 2-4 orang saja yang menjawab

dengan tepat.

Guru sebagai komponen penting dari tenaga kependidikan memiliki tugas untuk

melaksanakan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran diharapkan paham dan

3Djamarah, Strategi belajar mengajar, (Rineka Cipta : Jakarta, 1994) hlm.35



terampil dalam memilih strategi pembelajaran. Pembelajaran berarti upaya membelajarkan

siswa siswa.4

Salah satu strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan

penerapan strategi Information Processing. Langkah-langkah dari strategi pembelajaran

Information Processing adalah :

1. Penerimaan yang berkenan dengan prinsip-prinsip umum, aturan-aturan, dan

ilustrasi khusus.

2. Pemahaman terhadap prinsip umum, Pengujian dilakukan dengantes-tes yang

menuntut pernyataan ulang tentang prinsip-prinsip dan contoh-contoh yang

diberikan.

3. Pertikularisasi, penerapan prinsip umum kedalam situasi atau keadaan tertentu.

4. Tindakan, gerakan dari suasana kognitif, dan proses symbol kesuasana

perbuatan/tindakan. 5

Melihat kenyataan yang diuraikan di atas, maka penulis ingin melakukan perbaikan

pembelajaran dengan melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar

Ilmu Pengetahuan Alam Dengan Penerapan Strategi Information Processing Siswa

Kelas III SDN 016 Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur Timur”

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dari pengertian yang ada dalam penulisan

ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan definisi yang berkaitan dengan judul

penelitian ini yaitu :

1. Strategi Information Processing merupakan penerjemahan filsafat atau teori

mengajar menjadi rumusan tentang cara mengajar yang harus ditempuh dalam situasi-

4 Degeng, Ilmu Pembelajaran Toksonomi Variabel, Jakarta : Depdiknas, 1995. hlm 2
5 Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Bumi Aksara, : Jakarta 2008)

hlam 184



stiuasi khusus atau dalam keadaan tertentu yang sepesifik dan dapat disebut “proses

informasi” 6

2. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku,

keterampialan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada

individu yang belajar

3. Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajar.7

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: Apakah Penerapan Strtaegi Information Processing dapat

Meningkatkan Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada Pokok Bahasan Cuaca Siswa

Kelas III SDN 016 Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar Ilmu

Pengetahuan Alam siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan Strtaegi Information

Processing Siswa Kelas Kelas III SDN 016 Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur

Kabupaten Kampar

6 Wina Sanjaya, Strtaegi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan ( Kencana , Jakarta,
2008) hlm, 26

7 Djamarah, Op Cit, hlm.35



2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tindakan kelas ini maka diharapkan penelitian

ini bermanfaat bagi :

a. Bagi siswa, Penerapan Strtaegi Information Processing dapat meningkatkan hasil

belajar IPA Siswa Kelas III SDN 016 Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur

Kabupaten Kampar

b. Bagi guru, Strtaegi Information Processing ini dapat dijadikan sebagai salah satu

strategi pembelajaran di SDN 016 Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur

Kabupaten Kampar

c. Bagi sekolah, tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai

suatu masukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada mata pelajaran

IPA Siswa Kelas III SDN 016 Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur Kabupaten

Kampar

d. Bagi peneliti sendiri, hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai

suatu landasan dalam rangka menindak lanjuti penelitian ini dalam ruang lingkup

yang lebih luas lagi.


