
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan

individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan

dan sepanjang hidup. Pendidikan dapat diterima dimana saja, baik pendidikan

formal maupun non formal, sekolah merupakan sebagai suatu lembaga

pendidikan formal, secara sistematis telah merencanakan lingkungan pendidikan

yang menyediakan bermacam kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai

kegiatan belajar sehingga para siswa memperoleh pengalaman belajar. Kegiatan

belajar tentu mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Salah satu bidang pendidikan yang di Sekolah Dasar ( SD) adalah

pelajaran IPA. IPA merupakan salah satu pelajaran yang wajib diikuti oleh setiap

siswa. IPA disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Pelajaran IPA atau Ilmu Pendidikan Alam mengajarkan kepada siswa segala

pengetahuan yang ada di alam.

IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam membahas tentang gejala-gejala alam

dan kebendaan yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil

percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia, 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 menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk

mengembangkan kompetensi seperti praktik kerja langsung. Melalui praktik siswa
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belajaja ar tentutut mengacu pada kurkurku ikukuk lumluml tingkakak t satutut an pendidikakak n.

Salah satutut bidang pendidikakak n yayay ng di Sekokok lah Dasarara ( SD) adalah

pelajaja aran IPA. IPA merupakakak n salah satata utut pelajaja aran yang wajaja ibibi diikukuk ti oleh setiapapa

siswa. IPA disempurnakan untutut k meningkatata kakak n mututut pendidikan secara nasional.

Pelajaja aran IPA atau Ilmumum Pendidikan Alam mengajaja arkakak n kepada siswa segala

pengetahuhuh an yang ada di alam.

IPA atau Ilmu Pengetahuhuh an Alam membmbm ahas tentang gejeje ala-gejeje ala alamama

danana kebendaan yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil

percobaanana dan pengamatan yang dilakukuk kan oleh manunun sia, sehingga IPA bukan

hanyayay penguasaan kukuk mpumpum lan pengetahuhuh an yayay ng berurur pupu a fafaf ktktk a – fafaf ktktk a, konsep –

konsep, atauaua prinsip – prinsipipi sajaja a, tetapapa i juga merupupu akaka an suatata u proses penemuan.

Pendidikakak n IPA menekakak nkan pada pembmbm erianana pengalaman langsung untuktukt

mengembangkan kokok mpmpm etensi seperti praktiktik k kerjrjr a langsung. Melalulul i praktiktik k siswa
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akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru melalui partisipatif dalam

diskusi. Keberhasilan pengajaran IPA juga bergantung pada keberhasilan siswa

dalam proses belajar mengajar, tetapi keberhasilan siswa tidak hanya bergantung

pada sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum ataupun metode.akan tetapi

guru mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar

siswa dalam penggunaan strategi pembelajaran yang tepat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada SD Swasta

GKPS Jalan Mapilindo MedanMedandapat ditemukan hal – hal sebagai berikut:

kondisi lingkungan yang kurang kondusif, karena letak SD tersebut berada di

dekat jalan dan rumah penduduk. Siswa masih tergolong rendah penguasaannya

dalam materi tumbuhan hijau. Pada pokok bahasan ini strategi pembelajaran yang

digunakan masih monoton . Terbatasnya alat peraga yang disediakan di sekolah

dalam pengajaran bidang studi IPA, guru bertindak sebagai satu – satunya sumber

belajar menyajikan pelajaran dengan metode ceramah dan latihan tanpa

menggunakan media pendukung. Ini menyebabkan siswa merasa jenuh, bosan dan

mengantuk.

Oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan belajar yang

menyenangkan agar siswa termotivasi dan semangat dalam proses belajar

mengajar.

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan oleh peneliti hasil penelitian

menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran Quantum

Teaching dapat meningkatkan hasil belajar IPA pokok bahasan tumbuhan hijau di

Kelas V SD Swasta GKPS Mapilindo Medan . Berdasarkan hasil penelitian

diperoleh pada kondisi awal atau sebelum diberi tindakan terdapat 17 siswa
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menggunakakak n media pendukukuk ng. Ini menyebabkanana siswa merasa jenunun h, bosan dan
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(70,83%) yang belum tuntas belajar, 7 orang (29,17%) yang tuntas belajar dengan

nilai rata – rata 43,75. Pada siklus I terdapat 8 siswa (33,33%) yang belum tuntas

belajar, 16 siswa (66,67%) yang tuntas belajar dengan nilai rata – rata 73,33, dan

pada siklus II terjadi peningkatan yaitu : 22 siswa (91,67%) yang tuntas belajar, 2

siswa ( 8,33%) yang belum tuntas belajar dengan nilai rata – rata 85,83.

Belajar yang menyenangkan tentu akan menambah semangat siswa untuk

memulai dan menerima pelajaran yang diberikan guru. Salah satu model

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara optimal adalah model

pembelajaran Quantum Teaching. Model pembelajaran ini menekankan

kegiatannya pada pengembangan potensi manusia secara optimal melalui cara-

cara yang sangat manusiawi, yaitu: mudah, menyenangkan, dan memberdayakan.

Setiap anggota komunitas belajar dikondisikan untuk saling mempercayai dan

saling mendukung. Siswa dan guru berlatih dan bekerja sebagai pemain tim guna

mencapai kesuksesan bersama. Dalam konteks ini, sukses guru adalah sukses

siswa, dan sukses siswa berarti sukses guru.

Dengan menerapkan metode Quantum Teaching diharapkan dapat

menciptakan suasana yang menyenangkan dan menggairahkan bagi siswa,

sehingga dengan suasana yang menyenangkan itu dapat meningkatkan hasil

belajar siswa di atas nilai ketuntasan belajar yang telah ditentukan di SD Swasta

GKPS Jalan Mapilindo Medan khususnya di kelas V pada mata pelajaran IPA

pokok bahasan tumbuhan hijau. Untuk itu peneliti tertarik untuk membuat suatu

penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA dengan menggunakan

Metode Pembelajaran Quantum Teaching pada siswa kelas V SD Swasta GKPS

Jalan Mapilindo MedanT.A 2012/2013”.
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(70,83%) yayay ng belumluml tutut ntntn as belajaja arara , 7 orang (29,17%) yayay ng tuntas belajaja arara dengan
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kegiatannya pada pengembangan potensi manunun sia secarara a optimal melalui carara a-

carara a yang sangat manunun siawi, yaituituit : mudah, menyenangkan, dan memberdayayay kan.

Setiap anggota komunitas belajaja ar dikondisikan untutut k saling mempercayai danana

saling mendukukuk ng. Siswa dan gugug rurur berlatata ih dan bekerjrjr a sebagai pemain tim gugug na

mencapapa ai kesuksesan bersama. Dalamama kokok ntntn eks ini, sukses gururur adalah sukses

siswa, dan sukses siswa berarti sukses gugug ru.

Dengan menerapapa kakak n metode Quantutut m TeTeT aching diharara apkan dapat

mencipipi takan suasana yang menyenangkan dan menggairahkan bagi siswa,

sehingga dengan suasana yang menyenangkan itutut dapapa at meningkatkakak n hasil

belajaja ar siswa di atas nilai kekek tutut ntntn asan belajaja ar yang telah ditentntn utut kakak n di SD Swasta

GKPS Jalan Mapilindo Medan khuhuh susnyayay di kelas V pada matata a pelajaja aran IPA

pokok bahasan tutut mbumbum hanana hijauaua . UnUnU tntn uk ituituit peneliti tertarik untntn uk membuat suatata utut

penelitian dengan judul “Meningkakak tkan Hasil Belajaja ar IPA dengan menggunakan

Metode Pembmbm elajaja arara an Quantutut m TeTeT achchc ing pada siswa kekek las V SD Swasta GKPSKPSK

Jalan Mn Mn apilindo MedanT.A 2012/2/2/ 013”.
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas diperoleh beberapa

identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran IPA hanya menggunakan

Metode ceramah.

2. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif karena letaknya dekat dengan jalan

dan rumah penduduk.

3. Guru bertindak sebagai satu – satunya sumber belajar

4. Siswa mengantuk dalam belajar IPA

1.3 Batasan Masalah

 Sebagaimana yang disebut diidentifikasi masalah di atas, ada banyak

masalah – masalah yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar. Guru IPA

harus mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk dapat

meningkatkan minat belajar siswa agar memperoleh hasil belajar yang bagus.

Dari sekian banyak masalah yang terjadi di SD Swasta GKPS Jalan

Mapilindo Medan, maka penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada “

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pokok Bahasan Tumbuhan Hijau dengan

menggunakan Metode Pembelajaran Quantum Teaching pada siswa kelas V SD

Swasta GKPS Jalan Mapilindo Medan T.A 2012/2013”.
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1.2 Identififif kasi Masalah
Berdasarara kan latata ar belakang yayay ng di kemukakakak n di atas diperoleh beberapapa a
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1. Metode yayay ng digunakan gururur dalam pembmbm elajaja aranana IPA hanya menggunakan
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danana rumrumr ah penduduk.

3. GuGuG rurur bertindakaka sebagai satutut – satutut nynyn a sumber belajaja ar

4. Siswa mengantutut k dalam belajaja ar IPA

1.3 Batasan Masalah

 Sebagaimana yang disebut diidentntn ififif kasi masalah di atata as, ada banyak

masalah – masalah yang dihadapapa i gururur dalam proses belajaja ar mengajaja ar. GuGuG rurur IPA

harara us mampu mencipipi takakak n suasana kelas yang menyenangkan untntn utut k dapat

meningkatata kan minatata belajaja ar siswa agarara memperoleh hasil belajaja arara yang bagus.

Dari sekikik an banana yayay k masalah yang terjrjr adi di SD Swasta GKPS Jalanana

Mapilindo Medanana , makakak penelitian ini dibibi atasi dan difofof kukuk skan pada “

Meningkakak tkan Hasil Belajaja ar IPA Pokokok k Bahasan Tumbuhan HijHijHi au dengan

menggunakakak n Metode Pembmbm elajaja arara an Quantutut m TeTeT achchc ing pada siswa kelas V SD

Swasta GKPS Jalan Mapilindo Medanana  Tn Tn .A 2012/2/2/ 013”.
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1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Dengan Menggunakan

Metode Quantum Teaching dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran IPA Pokok Bahasan Tumbuhan hijau di Kelas V SD Swasta GKPS

Jalan Mapilindo Medan?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil

belajar siswa dalam mata pelajaran IPA pada pokok bahasan tumbuhan hijau

dengan menggunakan metode Quantum Teaching di kelas V SD Swasta GKPS

Jalan Mapilindo Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu:

o Bagi siswa : dijadikan sebagai motivasi dalam meningkatkan hasil belajar

o Bagi guru : sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di

kelas dengan menggunakan metode Quantum Teaching

o Bagi sekolah : sebagai informasi untuk menggunakan metode Quantum

Teaching dalam proses belajar mengajar IPA

o Bagi peneliti : sebagai bahan perbandingan menggunakan metode

Quantum Teaching untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA

pokok bahasan Tumbuhan Hijau
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1.4 Rumusan Masalah

Berdasarara kan identntn ififif kakak si masalah dan batata asan masalah di atata as, maka

rumumum sanana masalah dalamama penelitian ini adalah: “Apakaka ah Dengan Menggunakan

Metode Quantutut m TeTeT aching dapapa at Meningkatkan Hasil Belajaja arara Siswa Pada Mata

Pelajaja aran IPA Pokok Bahasan Tumbumbum hanana hijiji au di Kelas V SD Swasta GKPS

Jalan Mn Mn apilindo Medan?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumumum san masalah yayay ng telah ditentntn ukakak n, maka tutut juju uanana yayay ng

ingin dicapapa ai dalam penelitian ini yayay itutut untutut k mengetahuhuh i peningkakak tan hasil

belajaja ar siswa dalamama mata pelajaja arara an IPA pada pokok bahasan tumbuhan hijiji auaua

dengan menggugug nakan metode Quantum TeTeT achingngn di kelas V SD Swasta GKPS

Jalan Mn Mn apilindo Medan.

1.6 Manfafaf at Penelitian

Adapuapua n manana fafaf at yang dapat dipipi erere oleh melalulul i penelitian ini, yaitutut :

o Bagi siswa : dijadikakak n sebagai motivasi dalam meningkakak tkan hasil belajaja ar

o Bagi gugug ru : sebagai masukakak n untutut k meningkatata kan kukuk alitas pembelajaja aran di

kelas dengan menggunakan metode QuQuQ antutut m TeTeT aching

o Bagi sekokok lah : sebagai infofof rmasi untntn uk menggugug nakakak n metode Quantum

TeTeT achchc ing dalam proses belajaja ar mengajaja ar IPA

o Bagi peneliti : sebagai bahan perbrbr andingan menggunakan metode

Quantum TeTeT achchc ing untntn utut k meningkatata kan kukuk alitas pembmbm elajaja aran IPA

pokok bahasan Tumbuhan HijHijHi au
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