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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Guru sebagai pelaku pendidikan mempunyai tugas sangat penting dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia agar terbebas dari buta teknologi. Terkait 
dengan hal tersebut, dalam kurikulum sekolah Dasar  mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) diberikan kepada siswa sebagai dasar untuk belajar tentang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi-materi 
sesuai dengan apa yang ada dalam kurikulum merupakan modal penting keberhasilan 
siswa (Nuryani Rustaman,2011:17) 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan inovasi – inovasi perangkat 
pembelajaran. Faktor – faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran antara lain 
adalah keterampilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, kesiapan siswa 
dalam menerima materi pembelajaran, kelengkapan sarana dan prasarana serta 
ketersediaaan dana yang memadai. Bahkan pada saat sekarang ini keterlibatan atau 
peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan 
peningkatan mutu pendidikan. 

Guru sebagai ujung tombak dalam mewujudkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan dapat berperan di masa yang akan datang dituntut untuk menjadi guru 
yang profesional. Hal ini berarti bahwa guru tidak hanya dituntut untuk menguasai  materi 
pelajaran dan mampu menyajikannnya secara tepat tetapi juga diharapkan mampu 
melihat dan menilai kinerjanya sendiri. Kemampuan ini berkaitan erat dengan penelitian, 
yang dalam konteks ini ruang lingkupnya di kelas, yaitu penelitian di kelasnya sendiri. 

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru dikatakan berhasil apabila 
materi yang disampaikan dapat diterima, dikuasai, serta dapat dipahami oleh siswa. Tidak 
hanya terbatas pada seberapa banyak materi yang telah dikuasainya, tetapi ada hal lain 
yang tidak kalah penting untuk dikuasai yaitu bagaimana menggunakan suatu 
pendekatan tertentu dalam suatu proses pembelajaran. 

Penulis sebagai guru yang mengajar di kelas 5 SD N Trimulyo 01 Kecamatan 
Juwana, Kabupaten Pati menyadari ada satu permasalahan terhadap pembelajaran IPA 
yang dilakukan, karena setelah guru menganalisa hasil evaluasi tes tertulis  materi cara 
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tumbuhan hijau membuat makanan dengan bentuk soal yang terdiri atas pilihan ganda 
dan uraian ditemukan bahwa dari 21 siswa hanya 11 siswa (52%) yang mencapai target 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 65 pada Mata Pelajaran IPA, sedangkan 10 siswa 
(48%) belum mencapai target Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada Mata Pelajaran 
IPA. Hal ini perlu mendapat perhatian dari guru karena yang terjadi pada siswa sangat 
berhubungan dengan kinerja guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Dari 
data hasil evaluasi dengan hasil yang kurang memuaskan penulis melakukan perbaikan 
pembelajaran dengan menerapkan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar 
IPA tentang tumbuhan hijau membuat makanan. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Dari hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan pembelajaran IPA materi cara 
tumbuhan hijau membuat makanan, ternyata banyak siswa yang mendapat nilai di bawah 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 65. Oleh sebab itu guru menyadari bahwa ada 
sesuatu yang harus diperbaiki. Dari hasil refleksi tentang apa yang terjadi di dalam kelas, 
timbul masalah yang teridentifikasi sebagai berikut : 
a. Siswa tidak bersemangat mengikuti pembelajaran karena menganggap materi yang 

disampaikan guru bisa dibaca sendiri dari buku-buku pelajaran. 
b. Siswa tidak tertarik mengikuti pembelajaran karena guru tidak menggunakan alat 

peraga yang sesuai. Guru hanya memberi contoh dengan gambar-gambar. 
c. Siswa kurang motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran karena guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah. 
d. Siswa mengalami kesulitan mengerjakan soal yang berhubungan dengan materi cara 

tumbuhan hijau membuat makanan. 
Untuk mengatasi masalah pada pembelajaran IPA tentang materi tumbuhan hijau 

membuat makanan pada siswa kelas 5 SD Negeri Trimulyo kecamatan Juwana, penulis 
berusaha untuk menemukan penyebab mengapa siswa kurang antusias menanggapi 
penjelasan guru tentang materi cara tumbuhan hijau membuat makanan. Maka ditemukan 
beberapa faktor penyebab siswa kurang berminat dalam menerima pelajaran sehingga 
tingkat penguasaan materi rendah adalah : 
a. Guru kurang tepat memilih alat peraga yang dapat menarik minat belajar siswa. 
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b. Guru kurang jelas menerangkan materi cara tumbuhan hijau membuat makanan 
karena guru hanya menggunakan metode ceramah. 

c. Guru kurang memberikan kesempatan bertanya pada siswa sesuai dengan materi 
pembelajaran yang telah diajarkan. 

1.3.  Cara Pemecahan Masalah 
 Alternatif pemecahan masalah yang dihadapi guru dalam menyampaikan materi 
tumbuhan hijau membuat makanan pada siswa kelas 5 dapat ditempuh dengan berbagai 
alternatif pemecahan masalah berikut : 
a. Guru hendaknya menggunakan alat peraga nyata yang mudah di dapat siswa dari 

lingkungan sekitar siswa. 
b. Guru menjelaskan materi pembelajaran menggunakan metode eksperimen/ 

percobaan secara jelas kepada siswa.sehingga siswa termotivasi untuk belajar 
menemukan sendiri,  

c. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada semua siswa dalam setiap  
kelompok untuk melakukan percobaan serta guru mereview siswa tentang hal-hal 
yang belum jelas berhubungan dengan materi yang telah diajarkan. 
 

1.4.Rumusan Masalah 
  Berdasarkan analisis masalah-masalah yang menjadikan penyebab ketidak berhasilan 

siswa dalam memahami materi pembelajaran IPA  tentang materi cara tumbuhan hijau 
membuat makanan, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah “Apakah melalui 
metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 
Trimulyo 01 kecamatan Juwana kabupaten Pati ? “ 

 
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.5.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai peneliti dalam kegiatan perbaikan pembelajaran, juga 
merupakan pengalaman peneliti sebagai guru di SD  sebagai berikut : 
Mendiskripsikan dampak penggunaan metode eksperimen dalam upaya meningkatkan 
hasil belajar IPA tentang tumbuhan hijau membuat makanan pada siswa kelas 5 SD 
Negeri Trimulyo 01 kecamatan Juwana kabupaten Pati. 
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1.5.2. Manfaat Penelitian  
    Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa  
Dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat 
makanan pada siswa kelas 5 SD Negeri Trimulyo 01 dengan menerapkan metode 
eksperimen / percobaan akan lebif aktif, berani bertanya, berani menyampaikan 
pendapat dan senang, sehingga penguasaan materi dapat meningkat dan hasilnya 
akan memuaskan. 

2. Guru 
a. Dapat meningkatkan kreativitas mengajar 
b. Dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. 
c. Dapat memperkaya pengalaman menerapkan pendekatan keterampilan proses 

dalam pembelajaran IPA 
d. Dapat menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui 

perbaikan pembelajaran di kelas. 
3. Sekolah 

a. Dapat menghasilkan lulusan (out put) yang berkualitas untuk memasuki tingkat 
sekolah yang lebih tinggi. 

b. Dapat dijadikan bahan kajian menentukan kebijakan pelaksanaan proses 
pembelajaran selanjutnya. 

c. Dapat dijadikan sebagai langkah awal pelaksanaan inovasi pendidikan. 
4. Peneliti lain 

             Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sedang dan akan dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 


