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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 
  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan erat 
dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 
prinsip-prinsip saja, tetapi merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA di SD 
menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan 
dan pengembangan keterampilan dan sikap ilmiah. Setiap siswa diajak untuk mengenal 
dirinya sendiri, lingkungan, alam semesta, dan teknologi yang akan membawanya kepada 
sebuah pemahaman tentang IPA. 
  Carin dan Sund (1993) mendefinisikan IPA sebagai “ Pengetahuan yang kumpulan 
data hasil observasi dan eksperimen”. Merujuk pada pengertian IPA, maka disimpulkan 
bahwa hakikat IPA meliputi 4 unsur utama, yaitu: (1) Sikap, rasa ingin tahu tentang benda, 
fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah 
baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar; (2) Proses atau prosedur 
pemecahan masalah melalui metode ilmiah; (3) Produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan 
hukum (4) Aplikasi, penerapan metode ilmiah, dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-
hari. 
  Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan banyak kendala yang 
dihadapi dalam pembelajaran IPA salah satunya adalah siswa kurang berminat dalam 
mempelajari materi yang disampaikan oleh guru, hal ini karena guru hanya menggunakan 
metode ceramah tanpa menggunakan alat peraga sehingga IPA dianggap siswa sebagai 
mata pelajaran yang sangat membosankan, sehingga hasil belajar siswa menurun. 
  Keberhasilan belajar siswa juga ditentukan oleh beberapa faktor antara lain faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri siswa 
antara lain kemauan, rasa takut, tingkat intelektual, dan sebagainya, sedangkan faktor 
eksternal dapat berupa sikap guru, pendekatan pengajaran, metode, alat peraga, sumber 
bahan, dan lain-lain. Kesemuanya itu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
suatu pembelajaran. 
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  Kendala di atas juga terjadi di sekolah peneliti. Peneliti mengajar di SD Negeri 1 
Tanjungharjo. Keseluruhan jumlah siswa 123. Terdiri dari kelas VI sebanyak 26 siswa, 
kelas V sebanyak 25 siswa, kelas IV sebanyak 20 siswa, kelas III sebanyak 13 siswa, 
Kelas II sebanyak 21 siswa, Kelas I sebanyak 18 siswa. Sebagian besar mata pencarian 
orang tua siswa adalah buruh tani. Meskipun peneliti sudah berusaha sebaik-baiknya 
ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pada tes 
formatif dengan materi pokok ” Hubungan Makhluk Hidup dan Lingkungannya “ di kelas IV 
semester 1 pada SD Negeri 1 Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, 
yang mencapai nilai di atas KKM hanya 9 dari 20 siswa atau 47%. Untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran tersebut, peneliti akan melaksanakan 
perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus dimana 
dalam pelaksanaannya peneliti dibantu oleh teman sejawat. 
1.2. Identifikasi Masalah  
  Dari  hasil  tes  formatif  mata  pelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Alam dengan materi 
pokok “ Hubungan Makhluk Hidup dan Lingkungannya “ di kelas IV semester 1 pada SD 
Negeri 1 Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 
2011/2012 hanya 9 dari 20 siswa yang mencapai ketuntasan belajar atau sekitar 47%. 
Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti merefleksi diri dan meminta saran kepada teman 
sejawat atas ketidak berhasilan pembelajaran tersebut. Beberapa masalah yang menjadi 
penyebab kegagalan pembelajaran yaitu: (1) Siswa kurang memperhatikan penjelasan 
guru; (2) Siswa kurang aktif  dalam mengikuti pembelajaran; (3) Siswa tidak termotivasi 
untuk mengerjakan soal; (4) Siswa tidak berani menanyakan materi yang kurang dikuasai. 
1.3. Rumusan Masalah  
  Berdasarkan analisa tersebut di atas yang menjadi fokus perbaikan pembelajaran 
adalah: “ Apakah penerapan Metode Diskusi Panel  dapat meningkatkan Motivasi 
dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Tanjungharjo Semester 1 Tahun 
Pelajaran 2011/2012 “   
1.4. Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 1 
Tanjungharjo dengan menerapkan diskusi panel. 




