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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

lemahnya proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir (Sanjaya, 2008:1). Proses pembelajaran siswa dibekali 

kemampuan untuk menghafal informasi dari teori, selanjutnya informasi dan teori 

yang telah dihafal tersebut diterapkan untuk memahami materi berikutnya tanpa 

mampu mengaplikasikan teori tersebut. Hal ini berdampak pada pemahaman serta 

ketrampilan mereka dalam proses pembelajaran sebagaimana telah tertera pada 

undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan: 

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara. 
 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pada Bab II pasal 3 juga memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan 

nasional dengan menerapkan sistem demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, 

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bertujuan untuk berkembangnya 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Penyampaian setiap ilmu dan mata pelajaran tidak boleh 

mengesampingkan proses pembelajarannya, begitu juga dengan proses 

pembelajaran IPA. Mata pelajaran IPA pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang 

bertujuan menanamkan keyakinan pada kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaanNya. Memberi 

pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, prinsip, dan konsep IPA serta 

keterkaitan dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Memberi pengalaman 

dan mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. Memberi bekal 

pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut 

pada siswa (Depdiknas, 2004:2) 

Menanggapi pernyataan di atas peneliti berpendapat melalui proses 

pembelajaran IPA, guru dapat menggunakan berbagai macam metode 

pembelajaran yang dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan 

dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini. Oleh karena itu perlu dipilih metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pembelajaran dan situasi serta kondisi fisik maupun mental 

siswa. Salah satu metode pembelajaran IPA yang dapat tercapainya dalam 

menciptakan hasil konsep keilmuan IPA dan komponen proses keilmuan IPA 

adalah dengan melaksanakan pembelajaran di laboratorium IPA yang berupa 

kegiatan praktikum IPA. 

Kegiatan praktikum IPA pada tingkat SD adalah kegiatan yang dilakukan 

dalam menemukan suatu konsep baru bagi siswa yang didasarkan pada konsep 

yang telah ada dan dirumuskan oleh para ahli. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

sebagai salah satu mata pelajaran utama dalam kurikulum, sangat terkait erat 
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dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang optimalisasi pencapaian 

tujuan pembelajaran. Sarana dan prasarana laboratorium IPA telah ditetapkan 

Permendiknas No. 24 Tahun 2007,  segala sarana dan prasarana standar yang telah 

ditetapkan tersebut selayaknya harus dimiliki oleh setiap laboratorium IPA di 

setiap SD, sehingga penggunaan laboratorium IPA dapat dimanfaatkan secara 

maksimal baik dalam hal kepemilikan sarana dan prasarana, ataupun dalam 

pelaksanaan kegiatan laboratorium IPA itu sendiri. Kelengkapan sarana dan 

prasarana laboratorium IPA menjadi faktor yang paling penting dalam kelancaran 

dan ketercapaian pelaksanaan kegiatan praktikum IPA sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN Mojolangu 5 Malang fakta 

yang terjadi di lapangan sudah memenuhi standar yang ditetapkan permendiknas 

No. 24 tahun 2007, yang telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana dalam 

melaksanakan pembelajaran di laboratorium yang meliputi alat-alat praktikum, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa, dan bahan yang akan 

digunankan untuk praktikum. Minimnya anggaran perawatan laboratorium 

mengakibatkan peralatan kurang terawat, sehingga berdampak pada kegiatan 

praktikum. 

Kegiatan praktikum pada pembelajaran IPA materi “Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam oleh Masyarakat” disini siswa dituntut agar belajar kerja ilmiah, 

didalam kerja ilmiah ini siswa menggali atau menemukan sebuah konsep yang 

didapatkan dari melaksanakan praktik menggunakan alat peraga yang nyata, dan 

siswa dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. Setelah 
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itu siswa dituntut untuk dapat menyimpulkan dari apa yang telah dilakukan 

selama praktikum dengan benar. 

 Uraian dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengadakan penelitian 

lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ’’ Analisis 

Penggunaan Laboratorium IPA dalam Pembelajaran Tematik Tema Makananku 

Sehat dan Bergizi  Subtema Makananku Sehat dan Bergizi Kelas IV di SDN 

Mojolangu 5 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana penggunaan laboratorium IPA dalam pembelajaran tematik tema 

makananku sehat dan bergizi subtema makananku sehat dan bergizi kelas IV 

di SDN Mojolangu 5 Malang? 

2. Apakah kendala dalam  penggunaan laboratorium IPA dalam pembelajaran 

tematik tema makananku sehat dan bergizi subtema makananku sehat dan 

bergizi kelas IV di SDN Mojolangu 5 Malang? 

3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala penggunaan laboratorium 

IPA dalam pembelajaran tematik tema makananku sehat dan bergizi subtema 

makananku sehat dan bergizi kelas IV di SDN Mojolangu 5 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Mengetahui penggunaan laboratorium IPA dalam pembelajaran tematik tema 

makananku sehat dan bergizi subtema makananku sehat dan bergizi kelas IV 

di SDN Mojolangu 5 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala pada  penggunaan laboratorium IPA dalam 

pembelajaran tematik tema makananku sehat dan bergizi subtema makananku 

sehat dan bergizi kelas IV di SDN Mojolangu 5 Malang. 

3. Menganalisis upaya guru dalam mengatasi kendala penggunaan laboratorium 

IPA dalam pembelajaran tematik tema makananku sehat dan bergizi subtema 

makananku sehat dan bergizi kelas IV di SDN Mojolangu 5 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Membandingkan antara teori yang telah didapat di perkuliahan dengan 

kenyataan sesungguhnya di instansi tersebut serta menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman. 

b. Bagi  peneliti  lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk merancang penelitian 

penggunaan laboratorium khususnya di tingkat sekolah dasar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah, untuk membantu meningkatkan kualitas sekolah karena 

kualitas sekolah akan meningkat apabila fasilitas laboratorium dapat 

digunakan secara maksimal sesuai dengan fungsinya. 

b. Bagi guru, untuk mempermudah menyampaiakan materi kepada siswa. 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, 

penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, 

dan biologi atau bidang ilmu lain (Emha, 2002). 

2. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 

secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran 

maupun antar-mata pelajaran (Majid, 2014:85). 

3. Kurikulum 2013 untuk SD bersifat integratif. Kompetensi yang ingin dicapai 

adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan, disamping cara pembelajarannya yang holistik dan 

menyenangkan. Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

4. SDN Mojolangu 5 Malang merupakan tempat yang digunakan sebagai lokasi 

penelitian tentang analisis penggunaan laboratorium IPA dalam pembelajaran 
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tematik tema makananku sehat dan bergizi subtema makananku sehat dan 

bergizi kelas IV di SDN Mojolangu 5 Malang. 


