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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam rangka 

untuk memperluas wawasan dan kualitas hidupnya sehingga setiap warga 

masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dictionary Of Education 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan 

kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di 

mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan 

yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia 

dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan 

kemampuan individu yang optimum (Ihsan, 2008:4). 

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, dikatakan “Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis, serta bertanggung jawab” (Sukardjo, 2010:14). Pendidikan Nasional 

yang berlaku saat ini, yaitu adanya perjenjangan pendidikan jalur sekolah yaitu 

Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjut sampai 

Perguruan Tinggi.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

perlu diberikan kepada peserta didik sejak di Sekolah Dasar. Ilmu pengetahuan 

alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 
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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 berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar (BSNP, 2006:91). 

Tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas 

(Sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman 

belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA 

dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana (Hardini, 2011:150). 

Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai 

pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan baik,  maka guru harus merancang pembelajaran  secara baik, 

dalam arti dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang akan di capai, 

karakteristik siswa, guru merumuskan tujuan, menetapkan materi, memilih 

metode dan media, dan evaluasi pembelajaran yang tepat dalam rancangan 

pembelajarannya. Jika guru sudah memenuhi syarat tersebut maka tujuan dalam 

proses pembelajaran akan tercapai dan meningkatkan pemahaman siswa mengenai 

materi yang diajarkan sekaligus hasil belajar siswa meningkat.  
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Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2013 dengan guru 

bidang studi IPA diperoleh data bahwa masih banyak peserta didik kelas V SDN 

Tunggulwulung 3 Malang yang belum sepenuhnya memahami materi hubungan 

makanan dan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah siswa 21 orang 

terdapat 13  siswa (62%) yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Maksimum) yang sudah ditentukan guru yaitu 69 dan 8  siswa (38%) yang 

dinyatakan sudah memenuhi KKM yang ditentukan. Kondisi tersebut disebabkan 

oleh: (1) kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran IPA; (2) siswa kesulitan 

dalam pembelajaran materi hubungan makanan dan kesehatan; (3) penggunaan 

metode pembelajaran yang kurang inovatif  dan kurang sesuai dengan mata 

pelajaran IPA tentunya sangat mempengaruhi proses pembelajaran; (4) guru 

hanya menyampaikan pembelajaran secara tertulis dan lisan sehingga 

mengakibatkan siswa kesulitan dalam pembelajaran materi hubungan makanan 

dan kesehatan; (5) variasi metode yang digunakan guru masih belum maksimal 

dan kurang bervariasi. 

Pemecahan masalah kondisi yang terjadi di SDN Tunggulwulung 3 

Malang dapat diselesaikan menggunakan langkah-langkah metode proyek yaitu 

langkah perencanaan, langkah persiapan, langkah pelaksanaan dilakukan untuk 

membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan memudahkan siswa dalam 

memahami materi hubungan makanan dan kesehatan karena siswa dituntut untuk 

meneliti dan mengamati, langkah evaluasi dan penutup untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa (Abdorrakhman, 2008:76). Jadi penerapan 

langkah-langkah metode proyek dapat dijadikan salah satu cara untuk membantu 

siswa aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa.  
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(Sunarni, 2003:84) mengatakan bahwa metode proyek adalah salah satu 

cara yang baik untuk melibatkan siswa dalam pemecahan masalah jangka panjang 

yang dapat bersifat sangat ilmiah ataupun juga dapat berhubungan dengan dunia 

nyata maupun disiplin lain. Proyek juga menyediakan peluang bagi siswa untuk 

mengeksplorasi ide-ide ilmiah atau teknologi baru. Proyek dapat 

diimplementasikan dengan melibatkan siswa secara individual maupun kelompok 

kecil 2–4 anak yang bekerja sama selama kurun waktu yang ditentukan. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode proyek dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa karena siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya 

dan bukan sekedar membaca dari buku. Dengan demikian siswa dapat lebih 

mudah memahami konsep materi yang dipelajarinya dan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan Nisa’ul Mubarokah (2006) menggunakan  

metode proyek. Metode proyek merupakan salah satu strategi yang paling efektif 

dalam meningkatkan kemampuan kerja ilmiah dan pemahaman konsep dalam 

pelajaran biologi pada siswa kelas X  MAN Malang. Selain itu, Mubarokah juga 

mengungkapkan bahwa dengan metode proyek dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa karena kerjanya yang begitu bervariasi, mulai dari penyelidikan, 

penyimpulan hasil penyelidikan sampai akhirnya pada presentasi di depan kelas. 

Dalam pembelajaran ini, seorang siswa tidak bekerja secara individu melainkan 

kerja kelompok (Mubarokah, 2006). 

Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih (2004) juga menggunakan 

metode proyek, upaya peningkatan kemampuan kerja ilmiah dan hasil belajar 

siswa melalui tugas proyek menunjukkan metode proyek sangat bagus dalam 
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pembelajaran biologi. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode proyek dapat 

meningkatkan kerja ilmiah, yaitu kemampuan dalam penyelidikan ilmiah, 

komunikasi ilmiah, kreativitas ilmiah, dan sikap ilmiah. Upaya yang dilakukan 

guru antara lain dengan memberikan tugas dan melaksanakan penelitian sederhana 

dalam penemuan konsep. Pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan oleh 

guru dengan menggunakan tugas proyek merupakan upaya peningkatan hasil 

belajar siswa. Selain itu, persepsi siswa terhadap pelaksanaan tugas proyek sangat 

baik, sebagian besar siswa menginginkan tugas ini diterapkan pada pelajaran 

biologi dan pelajaran IPA yang lain. Siswa berpendapat bahwa penerapan tugas 

proyek dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan, siswa 

lebih aktif belajar, dapat menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan dapat 

menambah motivasi belajar (Wahyuningsih, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

hubungan makanan dan kesehatan dengan judul “Penerapan Metode Proyek 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Hubungan Makanan dan 

Kesehatan Pada Siswa Kelas V SDN Tunggulwulung 3 Malang”. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang tidak sesuai dengan KKM pada pokok 

bahasan hubungan makanan dan kesehatan. 
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2. Siswa merasa kesulitan memahami materi hubungan makanan dan 

kesehatan. 

Peneliti bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

penerapan metode proyek  untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan hubungan makanan dan kesehatan pada siswa kelas V SDN 

Tunggulwulung 3 Malang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan fokus masalah di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode proyek dalam pembelajaran IPA materi 

hubungan makanan dan kesehatan siswa kelas V SDN Tunggulwulung 3 

Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar melalui penerapan metode proyek 

materi hubungan makanan dan kesehatan siswa kelas V SDN Tunggulwulung 

3 Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang ditetapkan, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah  sebagai berikut. 

1. Mengetahui dan mendiskripsikan penerapan metode proyek dalam 

pembelajaran IPA materi hubungan makanan dan kesehatan siswa kelas V 

SDN Tunggulwulung 3 Malang. 
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2. Mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar melalui penerapan 

metode proyek materi hubungan makanan dan kesehatan siswa kelas V SDN 

Tunggulwulung 3 Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung atau tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Bahwa metode proyek dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Secara khusus penelitian ini 

memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran IPA yang berupa 

pergeseran dari pembelajaran yang hanya mementingkan hasil menuju 

pembelajaran yang juga mementingkan prosesnya. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam dunia pendidikan. Manfaat yang diharapkan adalah: 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

referensi agar dapat digunakan untuk menunjang  pembelajaran dan dapat 

menambah pengalaman serta pengetahuan tentang penerapan metode 

proyek dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

bagi SDN Tunggulwulung 3 Malang. 

b. Bagi Guru 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

guru SD dalam peningkatan pembelajaran dan guru lebih berpengalaman 

untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran IPA 

khususnya pada kemampuan pemahaman materi hubungan makanan dan 

kesehatan. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA pada materi hubungan makanan dan kesehatan. 

Memberikan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode 

proyek dalam mata pelajaran IPA. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan 

metode proyek dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V 

SDN Tunggulwulung 3 Malang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

penentuan pembelajaran yang efektif dan inovatif. 

e. Bagi Peneliti Lanjutan 

Sebagai bahan kajian untuk mengadakan penelitian perangkat 

pembelajaran selanjutnya. 

 

F. Batasan Istilah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada rumusan masalah, maka batasan 

istilah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan pengetahuan yang 

mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, dan 

dalam perut bumi dan di luar angkasa, yang diperoleh menggunakan 
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langkah-langkah ilmiah dan penerapannya secarra umum terbatas pada 

gejala-gejala alam yang lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti 

observasi dan eksperimen (Trianto, 2011:136). 

2. Metode proyek adalah salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan 

menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan 

secara berkelompok (Moeslichatoen R, 2004:137). 

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil yang diperoleh pada tingkat pencapaian kemampuan 

siswa dimana nantinya sangat dibutuhkan untuk pembelajaran selanjutnya. 

Hal ini merupakan pencerminan dari kegiatan belajar mengajar yang telah 

berlangsung menurut Abdurrahman (dalam Jihad, 2009:14). 


