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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh setiap orang. 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, 

untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan peranan dalam berbagai  

lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. Pendidikan adalah 

pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, 

nonformal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung 

seumur hidup yang bertujuan optimalisasi.
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Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kehidupan 

suatu bangsa yang berdaya. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada 

tingkat pendidikan yang diperolehnya. Oleh karena itu pendidikan memegang 

peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa 

dan negara. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan   

negara.
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Untuk mewujudkan Undang-Undang ini, perlu ada tempat untuk 

menjalankan pendidikan. Oleh karena itu, proses pendidikan dapat diperoleh 

melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal 

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan 

nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur. Sedangkan  pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Pada pembelajaran IPA seringkali siswa merasa kesulitan memahami 

pelajaran yang diberikan guru, siswa kurang antusias untuk mengikuti pelajaran. 

Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih banyak guru IPA menggunakan  

strategi pembelajaran yang disebut strategi konvensional, yaitu guru 

membacakan atau memberikan bahan yang disiapkannya sedangkan siswa 

mendengarkan, mencatat dengan teliti dan mencoba menyelesaikan soal 

sebagaimana yang dicontohkan oleh guru sehingga menjadikan siswa pasif.
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Dalam pembelajaran IPA siswa haruslah aktif belajar sehingga mempunyai 

kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya serta lebih dapat memahami 

pelajaran dan terampil dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh sebab itu, guru 

hendaknya mampu memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang mampu 

merangsang siswa lebih aktif dalam belajar serta meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami pelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak lain adalah 
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pelaksanaan proses menterjemahkan dan mentransformasikan nilai-nilai melalui 

interaksi belajar mengajar.
4
 

Tanggung jawab pendidik adalah untuk membentuk peserta didik agar 

menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa di masa yang akan 

datang. Memudahkan pembelajaran bagi peserta didik adalah tugas utama guru. 

Untuk itu guru tidak hanya dituntut untuk membuat suasana pembelajaran 

menjadi nyaman dan menarik, tetapi juga harus mampu menciptakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan keadaan diri masing-masing peserta didik.
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Peran guru sesungguhnya  memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir 

secara bebas, berkomunikasi kreatif dan belajar mandiri sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya guna memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru di sekolah. Adapun salah satu strategi pembelajaran yang  

inovatif yang memanfaatkan isu-isu lingkungan dalam proses pembelajaran, 

secara teoritis mampu membentuk individu yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis
6
  adalah  model pembelajaran SETS ( Science, environment ,technology, 

society ).  ini diterapkan harus melalui empat tahapan sebagai berikut yaitu : 

Invitasi, Eksplorasi, penjelasan dan solusi serta pengambilan tindakan.
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Model pembelajaran SETS ( Science, environment ,technology, society ) 

merupakan pembelajaran yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah hasil 

belajar yang rendah,minat belajar yang kurang, siswa kebanyakan mencatat 

materi namun jarang praktek dan kebanyakan bermain model pembelajaran 

SETS ( Science, environment ,technology, society ) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

berkreatifitas dikarenakan siswa diberikan keleluasaan melakukan praktik 

langsung dalam lingkungan belajar dan bukan sekedar memahami materi 

ataupun mencatat sehingga dapat meningkatkan minat sekaligus aktivitas belajar   

dan fokus  siswa dipusatkan kepada materi pembelajaran yang sementara guru 

sampaikan melalui kegiatan Invitasi, Eksplorasi, penjelasan dan solusi serta 

pengambilan tindakan. Model pembelajaran ini sangat memberikan pengaruh 

yang berarti bagi peserta didik sehingga mereka  mengemukakan pendapat 

berdasarkan hasil temuan atau percobaan dan ilmu yang dimiliki dalam forum 

yang lebih luas. 

Hal ini yang jika dikaitkan dengan pendidikan ilmu pengetahuan alam di 

SD Negeri Poasaa berdasarkan hasil observasi yang peneliti  lakukan  pada 

tanggal 16 Juli 2018  di SD Negeri Poasaa kelas V berdasarkan hasil temuan  

disimpulkan  bahwa proses pembelajaran yang diberikan oleh guru belum 

maksimal, pada umumnya masih menggunakan model ceramah atau cenderung 

menggunakan konsep pembelajaran terpusat pada guru. 

Sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Kurikulum pada tahun 2000, bahwa 

gambaran potret sekolah dan pendidikan di Indonesia yang masih begitu buruk 
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disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah kurikulum yang masih 

berorientasi pada penguasaan materi, penilaian hanya sebatas pengetahuan 

(kognitif) tingkat rendah, supervisi dan pembinaan bersifat administratif, sekolah 

sebagai tempat mengajar bukan belajar, siswa hanya pasif dan tidak terjadi 

proses interaktif, guru berkuasa dan tahu segalanya, pengelolaan kelas kaku dan 

tidak bervariasi karena hanya metode ceramah yang digunakan, perbedaan 

individu anak tidak terlayani, dan sumber belajar yang hanya terbatas pada buku. 

Hal ini didukung analisis Nilai ulangan harian IPA siswa kelas V  Pada 

semester ganjil  tahun ajaran 2018/2019  cukup rendah hanya mencapai nilai 

rata-rata 56,66  dari jumlah siswa sebanyak 18 orang.  Hal ini menunjukkan 

belum tercapainya nilai KKM yang telah ditentukan yaitu mencapai nilai ≥ 70. 

Adapun siswa yang memperoleh nilai standar KKM Sebanyak  4  siswa (22,22 

%)  dan yang memperoleh nilai di bawah standar KKM  atau tidak tuntas 

sebanyak 14 siswa (77,78%).   

   Oleh karena itu  diharapkan  para guru harus mampu memilih model 

pembelajaran yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa, 

diantaranya rendahnya hasil belajar siswa. 

Di dalam penelitian Siti Qomariah yang berjudul  Pendekatan SETS  ( 

Science Environment Teknhology Society dalam Pembelajaran Biologi Berbasis 

Imtaq Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Pencemaran 

Lingkungan Di SMA  Negeri 8 Kota Cirebon tahun pelajaran 2015 menunjukkan 
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bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan Adapun presentase ketuntasan 

belajar pada prasiklus 50 %, siklus I  71,47%, siklus II 79,68%
8
 

Penjelasan Siti Qomariah di atas diperkuat oleh Yager, dkk.  yang  

mengatakan bahwa: 

Dengan penerapan model pembelajaran SETS dapat meningkatkan 

prestasi siswa berkenaan dengan konsep dan proses penguasaan sains, 

meningkatkan kemampuan untuk menerapkan konsep dan proses sains 

dalam kehidupan sehari-hari siswa. Juga meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa tentang alam dan lingkungan
9
 

 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut 

dengan memberi judul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Model 

Pembelajaran SETS ( Science, Environment, Technology And Society ) di  SD 

Negeri Poasaa)”. 
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B.    Rumusan Masalah 

       1.   Apakah  model pembelajaran SETS ( Science, Environment, Technology, 

Society ) pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa di SD Negeri Poasaa Kec. Unaaha Kab. Konawe ? 

      2.   Bagaimana  Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui  model pembelajaran 

SETS ( Sains, Environment, Technology ,Society ) di SD Negeri Poasaa 

Kec. Unaaha Kab. Konawe  

C.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  efektifitas model pembelajaran SETS ( Science, 

Environment, Technology, Society ) pada mata pelajaran IPA dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri Poasaa Kec. Unaaha Kab. 

Konawe. 

2. Untuk mengetahui  Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui  model 

pembelajaran SETS ( Sains, Environment, Technology ,Society ) di SD 

Negeri Poasaa Kec. Unaaha Kab. Konawe. 
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D.    Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritis.  

a. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan dalam pembelajaran IPA utamanya dalam 

penggunaan model SETS, dengan adanya model tersebut menjadi 

salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi pada mata 

pelajaran IPA berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya 

mampu mementingkan hasil pembelajaran tapi juga mementingkan 

proses. 

c. Sebagai salah satu cara dalam meningkatkan hasil belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotorik siswa ada mata pelajaran IPA melalui 

penerapan model pembelajaran SETS.  

d. Sebagai sebuah pijakan untuk mengembangkan pendekatan kepada 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran SETS. 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi guru. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model 

pembelajaran sehingga guru dapat mengetahui seberapa besar 

keberhasilan dalam  melakukan pembelajaran pada mata pelajaran 

IPA, dengan tujuan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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b. Bagi siswa. 

        Agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang 

disampaikan guru sehingga diharapkan mereka dapat merealisasikan 

pelajaran yang diperoleh disekolah dalam kehidupan sehari-hari.Dan 

Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan hasil belajar serta 

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir dalam 

bidang IPA. 

c. Bagi lembaga pendidikan (sekolah) 

Sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan pendidikan 

untuk merencanakan pembelajaran IPA di SD yang efektif dan efisien. 

d. Bagi peneliti. 

Dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru tentang 

pembelajaran IPA di SD sehingga dapat di realisasikan ketika berada 

langsung di lapangan utamanya dalam menerapkan model 

pembelajaran. 

E.    Definisi Operasional 

      1.    Model SETS ( Science, Environment, Technology ,Society ) Adalah 

model pembelajaran yang  membuat peserta didik memusatkan 

permasalahan dari kehidupan nyata sehingga dapat melakukan 

penyelidikan untuk mendapatkan pengetahuan sains, 

lingkungan,teknology, dan masyarakat yang saling berkaitan.dalam hal 

ini tidak hanya memahami konsep tetapi juga dapat mengetahui 

prosesnya . kemudian peserta didik melakukan  
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 Penyelidikan,menganalisis, dan menerapkan konsep dan proses itu pada 

situasi yang nyata berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk 

mengembangkan lebih jauh pengetahuan yang telah diperoleh agar 

dapat menyelesaikan masalah yang di perkirakan timbul disekitarnya. 

2. “Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu proses usaha 

setelah melakukan kegiatan belajar yang dapat diukur dengan 

menggunakan tes guna melihat kemajuan siswa”.
10

 Jadi hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi faktor kognitif, 

afektif, dan psikomotorik setelah melakukan pembelajaran yang diukur 

dengan instrumen tes yang relevan. 

3.   Pembelajaran IPA yang di maksud adalah pembelajaran IPA di SD yang 

disesuaikan dengan karakteristik siswa dan situasi belajar dengan 

kehidupan nyata yang memuat produk, proses dan sikap. 

F.    Hipotesis Tindakan 

               Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Penerapan model pembelajaran 

SETS  ( Science, Environment, Technology ,Society) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V  Di SD Negeri Poasaa Kec. Unaaha Kab. Konawe. 
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