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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan pendidikan global, pendidikan di Indonesia 

mengikuti perkembangan tersebut. Berdasarkan perkembangan tersebut, baik 

strategi, metode, serta media yang digunakan dalam pembelajaran selalu 

mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan tersebut dapat 

terlihat dari perubahan kurikulum ataupun teknologi yang digunakan dalam 

pendidikan di Indonesia. Semua ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan 

mutu pendidikan itu sendiri. 

Pendidikan merupakan proses mendidik, yaitu suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin 

dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan perubahan dalam dirinya. 

Semakin banyak dan semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin 

baik. Dalam pendidikan harus ada proses pembelajaran. Pembelajaran pada 

hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik. Salah satu mata 

pelajaran yang pembelajarannya berkaitan dengan proses interaksi peserta didik 

dengan lingkungannya adalah IPA. 

IPA adalah ilmu pokok bahasan mengenai alam dengan segala isinya. IPA 

secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang alam atau yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA juga memiliki peran 

yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian siswa serta diperlukan 
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dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itulah 

IPA diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar. Tujuan utama pembelajaran IPA 

di SD/MI antara lain: (1) memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari; (2) memiliki keterampilan proses IPA untuk 

mengembangkan pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar; (3) bersikap 

ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerjasama, 

dan mandiri; (4) mempunyai minat untuk mengenal dan mernpelajari benda-benda 

serta kejadian di lingkungan sekitar; (5) mampu menerapkan berbagai konsep IPA 

untuk menjeiaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari; (6) mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk 

memecahkan masalah-masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; dan 

(7) mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga menyadari 

kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

Namun harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pada 

pembelajaran IPA ternyata belum menampakan hasil yang maksimal. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan guru kelas V SD Negeri 060818 

Kecamatan Medan Kota pada tanggal 15 Februari 2014, ditemukan informasi 

bahwa penyebab rendahnya aktivitas belajar dalam pembelajaran IPA diantaranya 

proses pembelajaran yang berlangsung cenderung berpusat pada guru (bersifat 

konvensional), siswa tidak memahami dengan materi-materi yang diberikan, 

kurangnya keberanian siswa dalam bertanya, kalau pun ada siswa yang bertanya 

hanya satu atau dua orang saja dan siswanya itu-itu saja, sebagian besar siswa 

juga terlihat kurang memperhatikan atau kurang mendengarkan, kurang 

bersemangat dan tidak konsentrasi saat guru menjelaskan materi pelajaran di 
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depan kelas, mengganggu teman lainnya saat belajar, ketika ditanya guru hanya 

beberapa siswa yang mau menjawab sedangkan yang lainnya hanya diam saja, 

dan kurangnya kegiatan kelompok siswa seperti berdiskusi ataupun kerja 

kelompok. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif, kurang kreatif dan kurang 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

Pada dasarnya dalam belajar IPA dituntut keterlibatan aktivitas belajar 

siswa secara aktif. Tugas guru sebagai pengajar dan pendidik tidak hanya sekedar 

menyampaikan informasi demi pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga 

menciptakan pengalaman belajar bagi siswa dengan cara melibatkan siswa dalam 

aktivitas belajar mereka. Oleh karena itu, guru harus berupaya agar kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

bagi siswa untuk terlibat dalam aktivitas belajar sehingga kegiatan pembelajaran 

dapat diselenggarakan secara efektif. 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menimbulkan aktivitas 

belajar siswa, seorang guru dituntut untuk menerapkan strategi pembelajaran 

ataupun metode pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki 

siswanya. Menurut Susanto (2013) kecerdasan merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikan masalah 

tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Dan menurut 

Chatib (2013) tiap-tiap siswa punya semua kecerdasan sehingga metode 

pembelajaran jangan hanya dibatasi bagi seorang siswa. Artinya setiap siswa 

memiliki kecerdasan yang berbeda pada dirinya. 

Untuk mengatasi berbagai macam masalah diatas ada beberapa strategi 

pembelajaran yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan : strategi genius 
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learning, strategi quantum teaching, dan strategi multiple intellingence. Namun 

peneliti memilih strategi Multiple Intelligence untuk mendorong aktivitas belajar 

IPA pada siswa. Karena dengan strategi Multiple Intelligence ini, aktivitas belajar 

dalam pembelajaran IPA dapat menjadi lebih aktif, kreatif dan aplikatif dengan 

adanya perbedaan kecerdasan dalam setiap siswa yang menimbulkan berbagai 

variasi ide. 

Multiple Intelligence merupakan pengembangan dari kecerdasan otak, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Menurut Gardner (dalam 

Armstrong, 2013), Multiple Intelligence memiliki ada 8 aspek kecerdasan yaitu 

kecerdasan linguistik (bahasa), kecerdasan logis-matematika, kecerdasan spasial 

(visual-ruang), kecerdasan kinestetik-tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan 

interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Menurut Chatib 

(2013), strategi Multiple Intelligence adalah strategi dimana menunjukkan bahwa 

tidak ada satu set dari strategi-strategi pengajaran yang akan bekerja terbaik bagi 

semua siswa setiap saat. Artinya setiap strategi tertentu mungkin akan sangat 

sukses pada satu kelompok siswa, dan kurang berhasil pada kelompok lainnya. 

Maka dengan strategi Multiple Intelligence ini, guru disarankan paling baik untuk 

menggunakan berbagai metode pengajaran dengan siswa dan menekankan 

kecerdasan siswa untuk mengembangkan kemampuannya sehingga dapat 

terciptanya aktivitas belajar yang menimbulkan pembelajaran yang efektif. 

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang strategi Multiple 

Intelligence dalam suatu penelitian tindakan kelas dengan mengangkat judul 

“Peningkatan Aktivitas Belajar IPA Siswa Kelas V Melalui Penerapan 
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Strategi Multiple Intelligence SD Negeri 060818 Medan Kota Tahun Ajaran 

2014/2015”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Kurangnya aktivitas belajar siswa seperti bertanya, memperhatikan penjelasan 

guru, mendengarkan penjelasan guru, mengeluarkan pendapat, dan berdiskusi 

dalam proses pembelajaran khususnya dalam proses pembelajaran IPA. 

2. Siswa terlihat pasif dan kurang bersemangat dalam proses pembelajaran IPA. 

3. Guru cenderung menggunakan satu metode dalam proses pembelajaran. 

4. Proses pembelajaran IPA yang dilakukan guru masih cenderung bersifat 

konvensional. 

5. Guru belum pernah menggunakan strategi Multiple Intelligence dalam proses 

pembelajaran IPA di dalam kelas. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu dilakukan pembatasan 

masalah agar masalah yang akan diteliti lebih terarah. Pada penelitian ini masalah 

yang dibatasi pada : meningkatkan aktivitas belajar mata pelajaran IPA pada 

siswa kelas V melalui penerapan strategi Multiple Intelligence pada tema 

peristiwa dalam kehidupan dengan subtema manusia dan peristiwa alam di SD 

Negeri 060818 Medan Kota T.A. 2014/2015. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Ada pun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

“apakah melalui penerapan strategi Multiple Intelligence dapat meningkatkan 

aktivitas belajar mata pelajaran IPA pada tema peristiwa dalam kehidupan dengan 

subtema manusia dan peristiwa alam di SD Negeri 060818 Medan Kota T.A. 

2014/2015?”. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas 

belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas V melalui penerapan strategi Multiple 

Intelligence pada tema peristiwa dalam kehidupan dengan subtema manusia dan 

peristiwa alam di SD Negeri 060818 Medan Kota T.A. 2014/2015. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Bagi siswa, diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan dan 

keaktifan siswa dalam aktivitas belajar IPA serta lebih meningkatan 

kecerdasan yang dimilikinya melalui strategi Multiple Intelligence. 

2. Bagi guru, diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan umpan balik dalam 

memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran IPA dalam 

peningkatan aktivitas siswa dalam belajar dan sebagai inovasi proses 

pembelajaran dengan menerapkan strategi Multiple Intelligence. 

3. Bagi pihak sekolah khususnya Kepala Sekolah, diharapkan sebagai bahan 

masukan dalam menentukan kebijakan untuk memperbaiki dan 
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mengembangkan profesionalisme guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

4. Sebagai bahan informasi dan pelatihan bagi peneliti secara pribadi untuk 

mengembangkan dan menerapkan strategi Multiple Intelligence dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam belajar IPA. 

5. Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti tentang topik permasalahan yang sama. 


