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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran IPA erat kaitannya dengan proses penemuan, sehingga 

peserta didik dapat memiliki pengalaman langsung saat mempelajarinya. Seperti 

yang disebutkan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan 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 juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam  

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri 

dan perbuatan sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Pembelajaran IPA sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

yang disebutkan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 

bahwa IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran 

Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan 

konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, disebutkan 

bahwa pembelajaran IPA sebaiknya dilakukan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiri) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena 
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itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar 

secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan 

sikap. 

Pembelajaran IPA pada hakekatnya sangat penting terutama dalam 

kehidupan sehari-hari karena, IPA dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diidentifikasi. Dengan adanya 

pembelajaran IPA maka dapat tercipta karya-karya yang dapat digunakan untuk 

kepentingan sehari-hari. Bayangkan saja apabila pembelajaran IPA tersebut tidak 

diminati siswa karena proses pembelajaran yang kurang menarik, tentu saja akan 

berpengaruh pula pada kehidupan sehari-hari siswa dalam memecahkan masalah. 

Bahkan karya-karya yang berhubungan dengan IPA juga tidak akan ada. 

Dalam kurikulum 2013 diterapkan pembelajaran berbasis penelitian dan 

pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Seperti yang disebutkan dalam 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses bahwa “karaktersitik 

kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi 

karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), 

tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata 

pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk 

menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat 

disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah(project based learning)”. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam pembelajaran IPA sebaiknya 

dilakukan dengan inkuiri sesuai dengan yang disebutkan dalam Permendiknas No 

22 Tahun 2006. Karena dengan inkuiri siswa akan lebih memahami materi dan 

juga lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Penerapan inkuiri dalam 

pembelajaran IPA dapat melatih keterampilan dan pengetahuan siswa karena 

siswa cenderung akan menemukan sendiri pemecahan masalah sesuai dengan 

topik yang telah diberikan. 

Kurikulum 2013 saat ini sudah sudah diterapkan di SD, tetapi belum 

semua SD sudah menerapkan kurikulum tersebut. Berdasarkan observasi yang 
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dilakukan pada tanggal 11 Januari 2014 dan 13 Januari 2014 terhadap guru kelas 

4 di SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung, diperoleh informasi bahwa dari semua SD yang ada di Temanggung 

hanya terdapat 7 SD saja yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Dan saat 

melakukan observasi tersebut ternyata SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan 

Temanggung Kabupaten Temanggung belum menggunakan kurikulum 2013 dan 

masih menggunakan kurikulum lama yaitu KTSP. Pernyataan bahwa SD tersebut 

belum menggunakan kurikulum 2013 juga diperjelas oleh guru kelas 5 yang saat 

melakukan observasi turut membantu dikarenakan pada waktu itu kepala sekolah 

dari SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung tidak bisa hadir kesekolah. 

Setelah membahas mengenai kurikulum yang digunakan kemudian 

membahas mengenai masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Pada saat 

pembelajaran berlangsung guru mengeluhkan bahwa siswa sering bicara sendiri 

bahkan siswa sering meninggalkan tempat duduknya dan jalan-jalan di kelas. 

Pada saat pembelajaran IPA dan melihat secara langsung ternyata hal tersebut 

benar adanya. Siswa ramai sendiri, mengobrol dengan temannya dan juga 

berjalan-jalan didalam kelas. Tidak jarang siswa juga tidak mendengarkan 

penjelasan dari guru. Sampai-sampai guru sering mengalami kesulitan saat  

menghadapi situasi yang demikian. Apabila diingatkan siswa hanya sebentar saja 

mendengarkan kemudian diulangi ramai sendiri. 

Pembelajaran IPA yang terjadi di  SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan 

Temanggung Kabupaten Temanggung dalam proses pembelajaran di kelas masih 

menggunakan metode ceramah dan kurang bervariasi. Hal tersebut terlihat pada 

hasil belajar IPA pada saat Ulangan Akhir Semester (UAS) pada semester I tahun 

pelajaran 2013/2014 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Dikarenakan 

sampai pada waktu melakukan observasi guru belum mengadakan ulangan maka 

nilai yang diberikan adalah nilai pada saat Ulangan Akhir Semester (UAS). Dari 

KKM 70 yang telah ditetapkan banyak siswa yang mendapat nilai dibawah KKM. 

Dari 21 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan hanya 

ada 8 siswa saja yang nilainya diatas KKM. Itu berarti terdapat 13 siswa yang 
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nialinya masih dibawah KKM. Persentase nilai mata pelajaran IPA tersebut dapat 

dilihat pada Tabel I berikut ini. 

 

Tabel 1 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Prasiklus 

Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan 

Temanggung Kabupaten Temanggung 

 

No  Ketuntasan f % 

1 Tuntas  8 38,09 

2 Belum Tuntas 13 61,91 

 

Pada Tabel ketuntasan hasil belajar tersebut dapat dilihat bahwa hanya ada 

8 anak dari 21 anak yang tuntas atau 38,09% dan 13 anak atau 61,91% yang tidak 

tuntas. Itu berarti harus ada perubahan dalam cara pembelajaran di kelas tersebut. 

Berangkat dari masalah yang terjadi di SD Negeri Walitelon Utara 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tersebut maka akan dilakukan 

penelitian dan memcahkan masalah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif dengan berbantuan media video dalam proses pembelajaran. Model 

pembelajaran yang akan digunakan yaitu model Group Investigation dengan 

bantuanan media video pada siswa kelas 4 di SD Negeri Walitelon Utara 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. 

Dari keadaan yang demikian perlu diadakan perubahan dalam 

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPA yang akan lebih baik apabila 

banyak melakukan praktek. Perubahan yang dapat dilakuakan dengan 

meninggalakan kebiasaan lama mengajar dengan menggunakan metode ceramah 

dan menggantinya dengan menerapkan model pembelajaran yang lebih beragam. 

Selain itu juga banyak melakukan praktek untuk lebih menarik perhatian siswa 

agar lebih memperhatikan pelajaran. Dapat juga menggunakan media dalam 

pembelajaran. Namun setelah ditanya mengenai model pembelajaran, guru juga 

hanya menyebutkan beberapa contoh model pembelajaran saja tetapi tidak pernah 

menggunakannya. Dalam pembelajaran Itu dilakukan siswa karena siswa merasa 
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tidak terlibat langsung dalam pembelajaran. Dan peran guru yang seharusnya 

sebagai fasilitator juga tidak terlihat, dalam hal ini peran guru yang tampak sangat 

dominan. Metode ceramah juga digunakan guru dalam mengajar IPA, padahal 

dalam pembelajaran IPA akan sangat baik apabila banyak melakukan praktek dan 

menggunakan media seperti media video misalnya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

a. Terdapat 7 Sekolah Dasar di Temanggung yang sudah menggunakan 

kurikulum 2013, tetapi SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan 

Temanggung Kabupaten Temanggung masih menggunakan KTSP. 

b. Pada saat pembelajaran terdapat siswa yang bicara sendiri dan juga jalan-

jalan di dalam kelas. 

c. Masih digunakannya metode ceramah saat pembelajaran termasuk dalam 

pembelajaran IPA. 

d. Belum adanya penerapan model pembelajaran inovatif dan media dalam 

pembelajaran. 

e. Rendahnya hasil belajar IPA pada siswa kelas 4. Terdapat 8 anak dari 21 

anak yang tuntas atau 38,09% dan 13 anak atau 61,91% yang tidak tuntas 

dalam pembelajaran IPA. 

 

1.3 Pemecahan Masalah 

Dari beberapa masalah yang sudah dipaparkan di atas, dapat dicari 

pemecahan masalahnya yaitu dengan mengganti metode ceramah dalam 

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPA yang cenderung akan membuat 

siswa bosan dan tidak mendengarkan penjelasan guru dengan menerapkan model 

pembelajaran Group Investigation. Selain itu juga menggunakan media agar 

perhatian siswa semakin bertambah saat mengikuti pelajaran. Media yang dapat 

digunakan misalnya saja media video. 
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Model pembelajaran Group Investigation sangat cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPA karena model ini menuntut siswa untuk bekerja dalam 

kelompok sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kerjasama 

antar siswa. Selain itu model pembelajaran Group Investigation juga mengajarkan 

siswanya untuk mencari sendiri pemecahan masalah sesuai topik yang diberikan, 

sehingga siswa akan lebih jelas dan selalu mengingat apa yang mereka kerjakan. 

Disamping itu guru juga hanya berperan sebagai fasilitator saja. Selain 

menggunakan model pembelajaran Group Investigation juga berbantuan dengan 

media video yang akan membuat siswa akan semakin jelas saat menerima 

pelajaran. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

Apakah peningkatan hasil belajar IPA dapat diupayakan melalui penerapan 

model pembelajaran Group Investigation berbantuan media video pada siswa 

kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung semester II tahun pelajaran 2013/2014? 

Bagaimanakah peningkatan hasil belajar IPA dapat diupayakan melalui 

penerapan model pembelajaran Group Investigation berbantuan media video pada 

siswa kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung semester II tahun pelajaran 2013/2014? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model Group Investigation 

berbantuan media video pada siswa kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester II tahun pelajaran 

2013/2014. 
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Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pembelajaran 

dengan penerapan model pembelajaran group investigation berbantuan media 

video pada siswa kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan Temanggung 

Kabupaten Temanggung semester II tahun pelajaran 2013/2014. 

. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini bagi siswa yaitu dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA, meningkatkan pemahaman siswa tentang 

pelajaran IPA melalui penerapan model Group Investigation berbantuan media 

video. Sedangkan manfaat bagi guru yaitu dapat meningkatkan kreativitas guru 

untuk mengembangkan keterampilan mengajarnya. Disamping itu guru juga dapat 

menerapkan model pembelajaran pada waktu melakukan pembelajaran. Selain itu 

manfaat yang dapat diambil yaitu penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian yang selanjutnya.  

 


