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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Untuk memahami 

suatu konsep, siswa tidak diberitahu oleh guru, tetapi guru memberi peluang 

pada siswa untuk memperoleh dan menemukan konsep melalui pengalaman 

siswa dengan mengembangkan keterampilan dasar. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Pendidikan IPA memberikan 

siswa pengalaman, sehingga siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari–hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 

dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Dalam belajar IPA siswa 

diharapkan lebih aktif berperan untuk memecahkan permasalahan yang 

diberikan oleh guru dengan cara melakukan percobaan sederhana. 

Pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu memahami alam sekitar 

melalui proses mencari tahu dan berbuat. Proses kegiatan belajar mengajar 

dalam kelas juga harus sangat diperhatikan oleh guru agar bagaimana caranya 

selama kegiatan belajar tersebut didominasi oleh siswa. Pada kelas rendah, 

kegiatan belajar mengajar cenderung menggunakan obyek yang nyata. Oleh 
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karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah (Departemen Pendidikan Nasional, 

2006).  

Proses belajar mengajar disekolah menjadi salah satu proses yang 

penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa. Meski demikian 

proses pembelajaran itu tidak sekedar guru menyampaikan materi lalu siswa 

mendengarkan dan mencatat. Dalam proses penyampaian materi, perlu ada 

pendekatan pembelajaran agar materi yang disampaikan itu benar – benar 

bisa dipahami oleh siswa yang bersangkutan dan kemudian bisa 

diaktualisasikan dengan baik.  

Pendekatan dalam belajar-mengajar dapat diartikan sebagai titik tolak 

atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, 

yang didalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari 

metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dalam mengajar, guru 

harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, bukan 

sembarangan yang bisa merugikan siswa karena keberhasilan belajar-

mengajar siswa lebih banyak ditentukan oleh guru dalam mengelola kelas.     

( Hamiyah, 251:2014) 

 Pandangan guru terhadap siswa akan menentukan sikap dan perbuatan. 

Setiap guru tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dalam menilai 

siswa. Hal ini akan mempengaruhi pendekatan yang guru ambil dalam 
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pengajaran. Sebaliknya, guru memandang siswa sebagai individu dengan 

segala perbedaan, sehingga mudah melakukan pendekatan dalam pengajaran. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 7 November 2014 di SDN 

Kedungsari Bojonegoro, proses pembelajaran IPA di kelas III dengan materi 

Gerak Benda masih bersifat konvensional yaitu dengan menggunakan metode 

ceramah. Penyampaian materi dengan metode ceramah yang dilakukan oleh 

guru menimbulkan rasa jenuh dan bosan pada siswa. Kejenuhan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran yang monoton ternyata mempengaruhi hasil 

belajar siswa, sehingga peneliti menemukan adanya siswa yang kurang aktif 

dalam mengikuti pembelajaran IPA. Akibatnya proses pembelajaran IPA 

kurang efektif dan pembelajaran lebih bersifat klasikal, karena pembelajaran 

yang dilakukan masih berpusat pada guru bukan berpusat pada siswa 

sehingga penguasaan konsep pada siswa masih rendah. Berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap proses pembelajaran IPA di kelas III SDN Kedungsari 

Bojonegoro, pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru bukan 

berpusat pada siswa.   

Pada saat pembelajaran dimulai, guru meminta siswa untuk membuka 

buku IPA, kemudian guru memberikan penjelasan materi dengan metode 

ceramah.  Hal ini terbukti hanya ada beberapa siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru, sebagian besar siswa sibuk dengan kegiatannya masing-

masing yaitu bercerita dengan teman sebangku, menggambar, dan 

mengganggu teman. Setelah memberikan penjelasan, guru meminta siswa 

untuk menyalin penjelasan yang sudah dituliskan di papan tulis. Hal tersebut 

menyebabkan siswa menjadi terbiasa dengan keadaan di mana guru yang 
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menyajikan materi dan siswa hanya sebagai pendengar pasif. Siswa tidak 

memiliki kesempatan untuk menemukan sendiri informasi tentang konsep-

konsep IPA dan melakukan percobaan sederhana. Suasana  kelas juga kurang 

menyenangkan,  sehingga siswa kurang menguasai materi dalam proses 

pembelajaran.  

Dengan proses belajar mengajar menggunakan metode ceramah dan 

kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran, menyebabkan hasil belajar 

yang jauh dari KKM yaitu 65, ketuntasan hasil belajar hanya diperoleh 

sebanyak  25% (4 siswa) dari jumlah siswa sebanyak 19 siswa yang terdiri 

dari 13 perempuan dan 6 laki – laki. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti berdiskusi bersama 

guru kelas III SDN Kedungsari Bojonegoro, untuk mencari solusi dari 

permasalahan tersebut. Dan hasil tersebut peneliti memilih untuk 

menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu Scientific Approach atau yang 

biasa dikenal dengan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikaian rupa agar peserta didik secara aktif melibatkan 

keterampilan proses seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasi. Dalam Scientific Approach siswa akan 

lebih berperan aktif dalam pembelajaran dikarenakan pembelajaran IPA tidak 

hanya belajar teori saja namun IPA adalah rangkaian kegiatan yang 

menghasilkan sesuatu, dan pada materi gerak benda ini siswa diminta untuk 

membuktikan berberapa macam gerak benda dan hal – hal yang 
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mempengaruhi gerak benda tersebut. Untuk itulah mengapa peneliti memilih 

Scientific Approach sebagai solusi dalam hasil belajar siswa yang rendah. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Arifudin 

Hidayat dengan judul ” Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Untuk Peningkatan Prestasi Belajar Kelas IB SDN I 

Bantul Tahun Ajaran 2013-2014“ . Hal yang membedakan skripsis penulis 

dari skripsi – skripsi sebelumnya adalah pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik identik dengan Kurikulum 2013 namun untuk jenjang 

sekolah dasar kelas III belum diterapkan Kurikulum 2013, oleh karena itu 

peneliti menerapkan pendekatan saintifik pada Kurikulum Satuan Tingkat 

Pendidikan. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik sendiri adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikaian rupa agar peserta didik secara aktif 

melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi. 

Dari pendekatan pembelajaran yang telah diuraikan oleh peneliti di atas 

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan 

masalah yang terjadi pada proses pembelajaran IPA di kelas III SDN 

Kedungsari Bojonegoro. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah di atas 

peneliti memilih Judul “ Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Scientific 

Approach Pada Materi Gerak Benda Kelas III SDN Kedungsari  

Bojonegoro”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang disebutkan di atas, peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana penerapan Scientific Approach pada proses pembelajaran siswa 

kelas III SDN Kedungsari Bojonegoro?  

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas III SDN Kedungsari 

Bojonegoro terhadap penerapan Scientific Approach? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti yaitu: 

1. Mengetahui Bagaimana penerapan Scientific Approach pada proses 

pembelajaran siswa kelas III SDN Kedungsari Bojonegoro. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa kelas III SDN Kedungsari Bojonegoro 

terhadap penerapan Scientific Approach. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang dapat diambil oleh peneliti yaitu untuk menjadikan salah 

satu alternatif dalam memilih pendekatan yang digunakan dalam  

pembelajaran serta memudahkan siswa untuk memahami pelajaran yang 

diterimanya baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dapat mempermudah siswa dalam mempelajari materi gerak benda, 

serta memberikan kesempatan siswa untuk menemukan sendiri jawaban 

dari masalah yang diberikan oleh guru. 
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b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan mengenai pendekatan pembelajaran yang digunakan 

dalam proses pembelajaran IPA pada materi gerak benda. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

cara penemuannya sendiri. 

E. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka dibuat definisi-definisi yang dipakai 

dalam penelitian ini : 

1. Scientific Approach atau pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

proses pembelajaran yang dirancang sedemikaian rupa agar peserta didik 

secara aktif melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan 

menyimpulkan. 

2. Gerak Benda, merupakan materi yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperagakan pendekatan saintifik. 

3. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja melainkan pola – pola 

perbuatan, nilai – nilai, pengertian – pengertian, sikap – sikap, apresiasi 

dan keterampilan. 


