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BAB 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) agar siswa 

memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan 

metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan pencipta alam 

(Depdikbud, 1997:2). Pembelajaran IPA memiliki fungsi yang fundamental dalam 

menimbulkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan 

inovatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu di ajarkan dengan 

cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui proses dan 

sikap ilmiah. 

Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua aspek 

yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan 

penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, pemecahan 

masalah, sikap, dan nilai ilmiah. Lingkup pemahaman konsep dalam Kurikulum 

KTSP, secara terperinci lingkup materi yang terdapat dalam Kurikulum KTSP 

adalah: (1) makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. (2) benda atau 

materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. (3) energi dan 

perubahaannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat 

sederhana. (4) bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan 

benda-benda langit lainnya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPA kedua aspek tersebut saling berhubungan. Aspek kerja ilmiah diperlukan 

untuk memperoleh pemahaman atau penemuan konsep IPA.  

Dalam pembelajaran IPA siswa sebagai subjek pendidikan, di tuntut untuk 

aktif dalam belajar mencari informasi dan mengeksplorasi sendiri atau secara 

berkelompok. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing kearah 

pengoptimalan pencapaian ilmu pengetahuan yang dipelajari. Diharapkan dalam 

proses pembelajaran siswa mau dan mampu mengemukakan pendapat sesuai 
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dengan apa yang telah dipahami, berinteraksi secara positif antara siswa dengan 

siswa maupun antara siswa dan guru apabila ada kesulitan. 

 Dengan adanya KTSP maka guru lebih leluasa untuk mengembangkan 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai dengan keadaan sekolah. Ini 

dapat membantu guru lebih leluasa dalam memilih model pembelajaran yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran IPA khususnya. Sehingga kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran IPA dapat diatasi. 

Hal senada, juga diungkapkan oleh Surya (2010:5) bahwa salah satu faktor utama 

siswa sulit belajar IPA adalah  metode pembelajaran yang kurang tepat dan 

kualitas guru, bukan  keadaan atau potensi  siswa. Dari pernyataan tersebut dapat 

dipetik bahwa pada dasarnya setiap individu siswa memiliki potensi yang sama 

besarnya untuk dapat berkembang dan memahami mata pelajaran IPA dengan 

baik, namun perkembangan potensi siswa tersebut juga sangat bergantung 

bagaimana cara guru menyampaikan materi pembelajaran. Guru yang 

berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 

mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.   

 Saat ini masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar, hal ini 

tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau dikaji lebih jauh, sebenarnya banyak 

faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar mereka. Faktor-faktor tersebut 

dapat disebabkan dari pihak siswa itu sendiri, dikarenakan banyak potensi yang 

mereka miliki, baik dalam bakat, pembawaan, IQ, kecepatan belajar, perhatian 

dan lain-lain. Siswa dapat berkembang maksimal sesuai dengan kecepatan 

belajarnya masing-masing. Berdasarkan hasil Ulangan Harian Semester I di SD 

Negeri Kupang 03 Kecamatan Ambarawa banyak siswa yang nilainya belum 

mencapai KKM yang ditentukan yaitu 71. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4 di SD Negeri Kupang  

03 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang,  masih ada siswa yang masih 

mengalami kesulitan belajar salah satunya disebabkan oleh siswa hanya melihat  

dan mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Mereka kurang mempunyai 

pengalaman dalam melakukan suatu percobaan karena dalam pembalajaran IPA di 

SD hanya guru yang melakukan percobaan sedangkan para siswa hanya melihat 
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sehingga ilmu yang mereka dapatkan kurang maksimal dan cepat lupa. Hal ini 

akan berdampak pada hasil belajar siswa yang diperoleh akan kurang maksimal 

sehingga setiap anak harus mampu melakukan suatu pembelajaran yang menarik 

yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Sehingga guru harus merubah 

metode atau model pembelajaran yang digunakan agar anak lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dan anak lebih memahami pelajaran yang 

diberikan.  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat dijelaskan bahwa melalui 

model pembelajaran berbasis masalah dapat menunjang peningkatan hasil belajar 

siswa pada umumnya dan terutama siswa yang mengalami kesulitan belajar pada 

khususnya. Oleh karena itu akan dilakukan  penelitian tentang Peningkatan  Hasil 

Belajar Ilmu Pengetahuan dengan Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Pada Siswa Kelas 4 Semester II SD Negeri Kupang 03 Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, disusun rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana penerapan model pembelajaran PBM (Pembelajaran Berbasis 

Masalah) sehingga dapat meningkatkan hasil belajar  pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 4 SD Negeri Kupang 03? 

2) Apakah penerapan model pembelajaran PBM (Pembelajaran Berbasis 

Masalah) dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di kelas 4 SD Negeri Kupang 03? 

1.3 Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat 

dilakukan adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan tindakan dengan model 

pembelajaran PBM (Pembelajaran Berbasis Masalah) yaitu menentukan masalah 

yang akan dipecahkan siswa, analisis masalah dan isu belajar, pertemuan dan 

laporan hasil penyelidikan, penyajian solusi dan refleksi, kesimpulan, integrasi 

dan evalusi. 

 



4 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran PBM pada 

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi gaya di kelas 4 

semester II SD Negeri Kupang 03 Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. 

2) Untuk mengetahui apakah model pembelajaran PBM pada dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri Kupang 

03 Kecamatan Ambarawa Kabupaten semarang Tahun Ajaran 

2012/2013. 

1.5 Manfaat Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

 Penelitian perbaikan pembelajaran ini mempunyai beberapa 

manfaat yaitu: 

a. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran IPA khususnya untuk meningkatkan 

pemahaman belajar siswa dan memberikan masukan tentang 

pengembangan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran PBM. 

b. Manfaat Praktis 

Ada 3 manfaat praktis yang akan dipaparkan yaitu bagi siswa, bagi 

guru dan bagi sekolah. Paparan ketiga manfaat itu sebagai berikut. 

1) Bagi Siswa 

a. memperoleh penguasaan materi pembelajaran yang diajarkan 

oleh guru 

b. meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

c. meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat dan mengajukan pertanyaan 

d. meningkatkan rasa kerjasama terhadap siswa 

e. meningkaktkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis 
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f. menumbuhkan sikap mandiri untuk menyelesaikan tugas dalam 

pembelajaran. 

2) Bagi Guru 

a. memberikan masukan kepada guru-guru yang lain di SD 

b. meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran  

c. memacu prestasi guru dalam profesionalisme melayani peserta 

didik 

d. meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan model 

pembelajaran  PBM (Pembelajaran Berbasis Masalah) 

3) Bagi Sekolah 

a. membantu sekolah untuk terus berkembang karena adanya 

peningkatan kemajuan pada diri guru dan pendidikan di 

sekolah tersebut 

b. meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah serta memberikan 

sumbangan positif  berupa peningkatan kemampuan 

professional para guru serta mengubah suasana pendidikan 

menjadi semakin kondusif. 


