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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Terdapat hubungan yang positif antara kemajuan suatu 

bangsa dengan pendidikan masyarakatnya (Nurfitria, 2006). Berbagai usaha telah 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Nasional, mulai dari 

pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, perbaikan 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan perbaikan management sekolah. 

Usaha meningkatkan mutu pendidikan yang tidak kalah penting dan saat ini marak 

dilaksanakan adalah perbaikan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran 

yang diterapkan pada semua jenjang pendidikan. 

Salah satu permasalahan pendidikan menurut Depdiknas (2002) adalah 

pendidikan di Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai seperangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Pembelajaran di 

kelas masih terfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian 

ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. Padahal menurut Walter Dick dan 

Lau Carey (2005) dalam Pribadi (2009) proses pembelajaran mempunyai tujuan 

agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Siswa dalam kegiatan 

pembelajaran bukan hanya menghafal materi, tetapi melalui kegiatan belajar 

mengajar diharapkan siswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi IPA 

kelas VII SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang, mengenai proses pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi diketahui bahwa kegiatan pembelajaran di 

kelas kurang berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran di kelas yang 

umumnya dilakukan dengan metode konvensional atau ceramah yang 

menyebabkan siswa kurang bergairah. Guru sebagai satu-satunya sumber 

informasi di kelas dan pembelajaran bersifat teacher-centered, tidak ada tukar- 

menukar informasi antara guru dengan siswa selama kegiatan pembelajaran. Hal 

tersebut dapat diketahui dari kurangnya respon siswa terhadap pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru. Guru kurang mengaitkan materi dengan masalah nyata 

dalam kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini diperkirakan dapat berpengaruh 

terhadap pemahaman konsep siswa dalam memahami materi pelajaran Biologi, 

hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya siswa yang tidak tuntas dalam hasil 

belajarnya (rata-rata nilai klasikal ≤ 65%) dan tidak memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM), dimana KKM kelas VII SMP Muhammadiyah 06 

Dau Malang adalah 65. 

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas VII
C
 SMP Muhammadiyah 06 Dau 

Malang diketahui bahwa kecakapan sosial (social skill) siswa masih rendah dalam 

hal kecakapan komunikasi, kerjasama, dan sikap siswa selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Kurangnya kecakapan komunikasi siswa dapat dilihat saat 

guru meminta siswa untuk mengemukakan pendapat atau jawaban secara lisan 

siswa cenderung malu-malu dan gugup. Dalam hal kecakapan kerjasama dapat 

dilihat saat guru meminta siswa membentuk kelompok, siswa cenderung memilih 
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berkelompok dengan teman dekatnya dan dalam diskusi kelompok untuk 

menyelesaikan pertanyaan dari guru hanya siswa tertentu saja yang aktif dan yang 

lain hanya sekedar numpang nama. Dalam hal sikap, saat pembelajaran 

berlangsung ditunjukkan dengan kurang terfokusnya perhatian siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari seringnya siswa memandang keluar kelas 

saat guru menyampaikan materi pelajaran, sehingga hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas menjadi indikasi bahwa 

hasil belajar dan social skill siswa masih rendah. Penyebab rendahnya hasil 

belajar dan social skill siswa, diduga karena guru kurang tepat dalam memilih 

pendekatan dan media pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan 

pendekatan dan media pembelajaran yang tepat untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar dan mengasah kecakapan sosial (social skill) siswa. Salah satu pendekatan 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan social skill 

siswa adalah melalui pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, and 

Society).  

Pendekatan SETS dalam Bahasa Indonesia disebut Sains, Lingkungan, 

Teknologi, dan Masyarakat (Salingtemas). Titik pusat pembelajaran sains 

berwawasan SETS adalah menghubungkan antara konsep sains yang dipelajari 

dan implikasinya terhadap lingkungan, teknologi, dan masyarakat (Binadja, 

2000). Melalui pendekatan ini, siswa dapat menerapkan konsep-konsep 

pengetahuan yang telah dimiliki dengan kejadian nyata yang dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian Indriyani dan Suprihationo (2004), 
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menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan SETS dapat meningkatkan 

perhatian dan motivasi siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajarnya.  

Salah satu media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendekatan 

SETS adalah media game ular tangga. Melalui media game dapat memudahkan 

guru untuk menyampaikan materi karena siswa dapat lebih mudah faham dengan 

cara penyampaian materi yang lebih interaktif (Jannah dan Ekasari, 2010). Media 

game ular tangga ini dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa agar 

senantiasa mempelajari materi yang nantinya akan diuji melalui permainan ular 

tangga, sehingga terasa menyenangkan bagi siswa. Game ular tangga dapat 

dimainkan untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas selain itu cara 

permainannya juga mudah, karena di dalamnya hanya berisi berbagai bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa melalui permainan tersebut sesuai 

dengan jenjang kelas dan mata pelajaran tertentu. Namun, ironisnya media game 

ular tangga belum banyak diterapkan dalam pembelajaran walaupun sebagian 

besar orang Indonesia khususnya kalangan anak-anak dan remaja sangat 

mengemari game ini. Selain itu, game atau permaina akhir-akhir ini menjadi 

perhatian dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan dalam 

pembelajaran, karena melalui game dapat membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran.  

Penerapan pendekatan SETS dengan menggunakan media ular tangga dalam 

pembelajaran IPA pada materi pencemaran lingkungan memungkinkan 

terciptanya pembelajaran lebih inovatif, menarik, dan menyenangkan karena 
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sambil bermain siswa dapat belajar melalui media papan ular tangga yang di 

dalamnya berisi berbagai pertanyaan yang menghubungkan materi dengan 

kehidupan nyata. Sehingga, akan meningkatkan social skill yang meliputi 

komunikasi, kerjasama, dan sikap siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Memperhatikan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

perlu diadakan kegiatan penelitian dengan judul “Penerapan Pendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology, and Society) dengan Game Ular Tangga 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Social Skill Siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, 

and Society) dengan game ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar dan 

social skill pada aspek komunikasi, kerjasama, dan sikap siswa kelas VII
C
 

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar dan social skill pada aspek komunikasi, 

kerjasama, dan sikap siswa kelas VII
C
 SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang 

melalui penerapan pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, and 

Society) dengan game ular tangga? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan pendekatan SETS (Science, Environment, 

Technology, and Society) dengan game ular tangga dapat meningkatkan hasil 

belajar dan social skill pada aspek komunikasi, kerjasama, dan sikap siswa 

kelas VII
C
 SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar dan social skill pada aspek komunikasi, 

kerjasama, dan sikap siswa kelas VII
C
 SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang 

melalui penerapan pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, and 

Society) dengan game ular tangga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi guru 

Guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran, dan dapat 

dijadikan referensi untuk mengembangkan media pembelajaran yang 

bervariasi. Memberikan solusi bagi guru yang menghadapi permasalahan 

yang sama dengan anak didiknya dan dapat memberikan informasi 

meningkatkan social skill siswa. 
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2. Bagi siswa 

Meningkatkan minat siswa untuk belajar dan memudahkan siswa 

memahami materi pelajaran, karena materi telah dikemas semenarik mungkin 

melalui game ular tangga. Selain itu, dapat memberikan solusi bagi siswa 

untuk mengatasi masalah belajar yang akhirnya dapat meningkatkan social 

skill siswa. 

3. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas dan pendekatan 

pembelajaran, serta dapat menambah pengalaman dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.  

 

1.5 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, and Society) adalah 

pendekatan pembelajaran yang membawa siswa agar memiliki kemampuan 

memandang sesuatu secara terintegratif dengan mengaitkan keempat 

komponen SETS, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

yang memungkinkan mereka memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya 

dalam kehidupan sesuai dengan tingkat pendidikannya (Binadja, 1999 dalam 

Nurfitria, 2006). 

2. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan 

guna mencapai tujuan pembelajaran (Syaiful, 1995). 
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3. Game ular tangga adalah sebuah permainan papan yang sangat sederhana, 

dalam permainan ini giliran bermain seorang pemain ditentukan dengan 

melemparkan dadu (Dani, 2009). 

4. Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai atau diperoleh peserta didik dari 

pengalaman dan latihan yang diikutinya selama pembelajaran yang berupa 

ketrampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Dimyati dan Mudjiono, 

2006). 

5. Social skill adalah kecakapan sosial yang ditinjau dari dua hal utama, yaitu 

kecakapan dalam berkomunikasi dan kecakapan dalam bekerjasama 

(Depdiknas, 2006). 


