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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting, karena 

pendidikan itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup manusia. 

Dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang maka 

semakin besar pula kesempatan untuk meraih sukses hidup di masa mendatang. 

Secara garis besarnya, pendidikan sangat berkompeten dalam kehidupan, baik 

kehidupan diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan bangsa dan 

negara. Dalam hal ini, pemerintah mendirikan lembaga pendidikan salah satunya 

adalah Sekolah. Sekolah sebagai tempat proses belajar mengajar mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, 

pendidikan di sekolah memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan 

tercapainya pendidikan nasional secara optimal seperti yang diharapkan yaitu 

untuk mencerdaskan anak bangsa. 

Belajar adalah istilah kunci (key term) yang paling vital dalam setiap usaha 

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. 

Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam 

berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan. Salah satu 

pendidikan di Indonesia yang sangat perlu dan penting untuk pengetahuan peserta 

didik yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. 
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 Mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) lebih dikenal dengan 

sebutan “Sains” mencakup pengetahuan tentang fakta atau prinsip yang diperoleh 

melalui kajian sistematik, Sains lebih bermakna sebagai sebuah cara berpikir 

daripada satu kumpulan pengetahuan.  Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan 

Dasar dan Menengah, dituliskan bahwa 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.  

 Salah satu tujuan dari pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah untuk 

membantu siswa agar dapat menguasai pengetahuan tentang keteraturan Ilmu 

Pengetahuan Alam dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi ini 

diharapkan siswa mampu memahami fenomena alam yang ada di sekitar. Dengan 

penguasaan keteraturan Ilmu Pengetahuan Alam, siswa diharapkan pula untuk 

dapat melakukan pengontrolan agar terhindar dari gejala alam yang merugikan 

dan memanfaatkan gejala alam untuk kepentingan kehidupan serta dapat 

menimbulkan kemampuan memprediksi gejala alam.   

 Dasar IPA diperoleh melalui fakta yang dilakukan oleh panca indera dan 

pengalaman sensori secara langsung. Fakta-fakta merupakan informasi yang 

sangat diperlukan untuk membentuk bagian utama keteraturan Ilmu Pengetahuan 

Alam yang disebut konsep atau generalisasi.  Tanpa adanya sejumlah fakta yang 

mencukupi sangat sulit bagi seorang siswa untuk melihat adanya keteraturan 

alam. Akhirnya konsep dan generalisasi hanya akan menjadi hafalan, kurang 

memiliki makna dan kurang memiliki hubungan dengan pengalaman. Tanpa 
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adanya pengalaman langsung yang cukup, akan sulit bagi siswa untuk memahami 

suatu konsep materi pokok dengan baik.   

 Menurut hasil observasi dan wawancara awal kepada guru yang dilakukan 

penulis dengan wali kelas IV SD (16 April 2012, di SD Neg.101758 Desa 

Tandam Hilir Kec. Hamparan Perak), bahwa masalah yang dihadapi yaitu sekitar 

65% siswa dari jumlah keseluruhan siswa kelas IV mengalami  kegagalan dalam 

pencapaian nilai kelulusan hasil belajar IPA. Ini berarti, hanya 35% siswa yang 

lulus. Idealnya dalam pencapaian indicator pembelajaran adalah jika siswa yang 

berhasil dalam belajar mencapai 80% atau lebih baru dapat dikatakan tuntas 

belajar. Beberapa factor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah penggunaan 

metode yang belum tepat dalam pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di kelas. 

Salah satunya yaitu ceramah sehingga tidak menarik perhatian peserta didik yang 

membuat membuat mereka bosan.  

Masalah-masalah lain yang penulis temukan berdasarkan pengamatan 

yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, rendahnya hasil belajar siswa 

disebabkan karena rendahnya kemampuan siswa dalam mengingat materi 

pelajaran yang dijelaskan guru secara lisan serta keadaan kelas yang tidak 

kondusif (ada siswa yang tidak memperhatikan guru, berbincang-bincang, bahkan 

ada yang mengganggu teman saat PBM ), siswa tidak aktif dalam mencari sumber 

lain selain buku pegangan siswa yang diberikan sekolah, guru, serta kurang 

lengkapnya alat peraga dalam mendukung PBM (Proses Belajar Mengajar).  

Keadaan ini tentu akan menghambat pencapaian tujuan umum pendidikan.  

Dengan melihat keadaan yang terjadi dilapangan, maka peneliti 

menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengatasi masalah yang terjadi 
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dilapangan hal ini dikarenakan pendekatan partisipatif dapat disesuaikan dengan 

pelaksanaan system pendidikan nasional, dengan berpartisipasi siswa terlatih 

untuk mandiri dan aktif dalam melakukan pembelajaran di kelas. Untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa melalui pendekatan partisipatif peneliti 

menggunakan teknik pembinaan belajar berkelompok. Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok, dimana masing-masing kelompok diberikan lembar kerja, 

kemudian diberikan waktu untuk mengerjakan, menjawab atau mengisi lembar 

kerja tersebut dengan berdiskusi. Hasil dari diskusi kelompok akan ditampilkan 

siswa di depan kelas. Hal ini sejalan dengan pepatah Cina (dalam Somantri 

2002:2) yang berbunyi “saya dengar dan saya lupa, saya lihat dan saya ingat, saya 

kerjakan dan saya mengerti”. 

Pendekatan partisipatif ini merupakan pendekatan pembelajaran yang tepat 

dipilih dan dipergunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam 

pendekatan ini siswa dapat mengeluarkan pendapat mereka masing-masing secara 

terbuka dan saling membantu bekerjasama dalam membahas materi sehingga 

siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan hal yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui 

Pendekatan Partisipatif Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 101758 Hamparan 

Perak T.A 2011/2012.” 

  

1.2.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah 

penelitian ini adalah : 
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1. Rendahnya kemampuan siswa dalam mengingat materi pelajaran yang telah 

dijelaskan secara lisan dan karena keadaan kelas yang tidak kondusif. 

2. Siswa tidak aktif/hanya duduk dan mendengarkan guru berceramah (tidak ikut  

terlibat langsung dalam PBM) 

3. Ketidaktepatan guru dalam penggunaan metode pembelajaran. 

4. Kurang lengkapnya alat peraga/media sebagai pendukung proses belajar 

mengajar. 

5. Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kegiatan meningkatkan 

hasil belajar siswa di kelas IV SD Negeri 101758 Hamparan Perak T.A 2011/2012  

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif, khususnya teknik 

pembinaan belajar berkelompok yang dalam hal ini dibatasi pada sumber daya 

alam. 

 

1.4.  Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan judul, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

 “Apakah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri No. 101758 Hamparan 

Perak T.A 2011/2012?” 
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1.5.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah pendekatan pembelajaran partisipatif dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri No.101758 Hamparan 

Perak T.A 2011/2012. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil-hasil dari pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat yaitu : 

1. Bagi mahasiswa calon guru, dapat menerapkan pendekatan pembelajaran 

partisipatif dengan teknik pembinaan belajar berkelompok untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa di masa yang akan datang. 

2. Bagi guru, dapat memperoleh keterampilan baru yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran partisipatif sebagai alternatif dalam mengembangkan dan 

menggunakan teknik pembelajaran yang aktif. 

3. Bagi siswa, dapat menjadi bahan masukan dan menambah keterampilan 

belajar yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar. 

4. Bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang 

dijadikan tempat penelitian. 

 


