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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam semesta secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan saja tetapi lebih menekankan pada proses penemuan. Pendidikan 

IPA diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

penerapannya dikehidupan sehari-hari, Depdiknas (2003:6-7). Pada jenjang 

SD/MI mata pelajaran IPA yang berkaitan dengan alam antara lain (a) 

makhluk hidup dan kehidupan, (b) sifat-sifat dan kegunaan benda atau materi, 

(c) energi dan perubahannya, (d) bumi dan alam semesta.  

Pengembangan kemampuan siswa dalam bidang ilmu pengetahuan 

alam (IPA) merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kemampuan 

SDM dalam memasuki dunia teknologi informasi yang semakin berkembang. 

Siswa dilatih keterampilan secara kreatif, inovatif dan untuk berpikir kritis 

dalam mengembangkan daya cipta melalui disiplin ilmu. 

Pembelajaran IPA merupakan salah satu bidang studi yang harus 

dipahami oleh seorang siswa. Apabila pemahaman siswa terhadap IPA kurang 

baik, maka akan berakibat siswa kurang berhasil dalam kehidupan kelak dan 

kurang memperoleh bekal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu, peserta didik di arahkan kepada pemahaman terhadap gejala 

alam yang dapat dirasakan secara langsung, sehingga peserta didik dapat 
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memecahkan masalah berkaitan dengan kehidupannya dan membekali diri 

untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. 

Keberhasilan  pembelajaran  IPA  sangat  dipengaruhi  oleh 

kemampuan  dan  ketepatan  guru  dalam  memilih  dan  menggunakan  

metode pembelajaran (Solihatin, 2008: 2). Pemilihan model dan metode 

pembelajaran yang  sesuai  dengan  tujuan  kurikulum  merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru saat melakukan proses 

pembelajaran dengan dasar peserta didik memiliki potensi yang berbeda dan 

hal demikian yang patut dipahami oleh guru.  

Kondisi proses belajar mengajar di dalam kelas masih diwarnai oleh 

penekanan pada aspek pengetahuan dan tidak mengacu pada keterlibatan 

peserta didik dalam proses  belajar  itu  sendiri.  Kondisi  seperti  ini  pun  

ditemukan  pada pembelajaran  IPA,  yaitu  pembelajaran  hanya  menekankan  

aspek  kognitif semata,  kurang  melibatkan  peserta  didik  sehingga  peserta  

didik  kurang mandiri  dalam  belajar,  padahal IPA memberikan bekal kepada 

siswa untuk mencari tahu tentang alam semesta yang dapat dirasakan langsung 

oleh peserta didik di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Peserta  

didik  tidak  diberi  kesempatan  untuk  terlibat aktif  dalam  belajar  bahkan  

cenderung  pasif  (di  dalam  kelas  peserta  didik hanya diam mengikuti 

pembelajaran, dengar, catat dan tidak memberikan keluasaan untuk belajar 

memahami alam sekitar secara riil).   

Pada hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas III SDN  

Sumbersari III Kota Malang pada bulan Mei 2014 diperoleh  data  dengan  

KKM mata pelajaran IPA yang  ditetapkan  oleh  sekolah  sebesar 72. Dalam 
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pembelajaran IPA di kelas III masih terlihat beberapa permasalahan serta 

peneliti juga merasakan hal demikian, karena peneliti pernah melakukan tugas 

kampus berupa Praktek Pengenalan Lapang di sekolah tersebut, 

permasalahannya, antara lain:  (1) saat berlangsungnya pembelajaran IPA 

peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk berpikir kritis guna 

memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka, akibatnya siswa sulit 

memahami konsep IPA pada materi perubahan makhluk hidup yang 

diterangkan oleh guru, karena pada saat  menyampaikan materi, guru masih 

menekankan konsep yang ada dalam buku, sehingga siswa sulit memahami 

materi yang diajarkan, (2) sebagian besar siswa terlihat kurang aktif  

dikarenakan siswa tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran seperti diskusi 

kelompok, dan metode yang digunakan guru masih banyak menggunakan 

metode tradisonal (ceramah, tanya jawab, penugasan), sehingga ada siswa 

yang berbicara sendiri dengan temannya dan ada siswa hiperaktif yang sering 

mengganggu teman lainnya sehingga tidak memperhatikan guru saat 

pembelajaran. Akibat dari kondisi pembelajaran tersebut nilai siswa dalam 

mata pelajaran IPA rendah, dari  36  siswa  kelas  III  dapat diketahui bahwa 

terdapat 11 siswa atau 31% yang telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

Sedangkan  25 siswa  atau 69% belum mencapai ketuntasan klasikal yang 

telah ditetapkan yaitu 75%. 

Sesuai permasalahan tersebut, maka diperlukan solusi yang tepat untuk 

membantu menyelesaikan permasalah di kelas III. Salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan peserta didik 

dalam pembelajaran, apalagi pada mata pelajaran IPA siswa dituntut untuk 
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mencari tahu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini melalui 

kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat belajar memahami gejala alam 

secara langsung dan siswa aktif mencari tahu kebenarannya. Dengan adanya 

gambaran masalah tersebut, maka salah satu model pembelajaran yang 

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah model Problem Based 

Learning (PBL). 

Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu model pembelajaran 

yang menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, 

belajar secara mandiri, dan menuntut keterampilan berpartisipasi dalam tim. 

Proses pemecahan masalah dilakukan secara kolaborasi dan disesuaikan 

dengan kehidupan, Barrow and Kelson (dalam Riyanto 2010:285).  

Keuntungan dari model Problem Based Learning (PBL) adalah (1) 

model PBL adalah model yang diseuaikan dengan kehidupan yang nyata 

berhubungan dengan siswa, (2) konsep sesuai dengan kebutuhan siswa, (3) 

mendorong siswa untuk menemukan atau inquiri, dan (4) retensi konsep jadi 

kuat, mendorong siswa untuk menyelesaiakn sebuah permasalahan, Trianto 

(2010:96). 

Penelitian  ini  relevan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  pernah 

dilakukan oleh Sukma Sinung Pangestu (2013) dengan judul “Penerapan 

Model Problem Based Learning (PBL) Materi Perubahan Energi Gerak Pada 

Siswa Kelas IV SDN Sumberboto 04 Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.  

Pada  penelitian  Sukma Sinung Pangestu membahas  tentang  pelaksanaan  

model  pembelajaran  pokok  bahasan Perubahan Energi Gerak mata pelajaran 

IPA, kemampuan guru dalam mengelola model Problem Based Learning 
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(PBL) dan bagaimanakah hasil belajar siswa dengan menggunakan metode  

ini. Dari penelitian yang dilakukan Sinung dengan penerapan model PBL 

terbukti dapat  meningkatkan hasil belajar siswa dari kondisi awal 38% dari 18 

siswa yang tuntas, pada siklus I terdapat kemajuan sebesar 55% siswa yang 

tuntas, meningkat pada siklus II yakni sebesar 88% dengan KKM 70. Terdapat  

perbedaan  antara  peneliti  sekarang  dengan  penelitian sebelumnya. 

Perbedaannya terdapat pada pokok bahasan, kelas dan tempat penelitian, pada 

penelitian terdahulu  mengambil  pokok bahasan Perubahan Energi Gerak  

kelas IV dan  peneliti  sekarang  pokok bahasan lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat kelas III,  penelitian  yang  terdahulu  juga  membahas  

kemampuan  guru dalam  mengelola  model  Problem Based Learning (PBL).  

Sedangkan  letak persamaannya terdapat pada mata pelajarannya, penerapan  

model  Problem Based Learning (PBL) dan bagaimana  hasil pembelajaran 

dengan menggunakan metode tersebut.   

Dari uraian di atas maka peneliti akan melakukan perbaikan dalam 

pembelajaran dan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Adapun judul 

penelitian yang akan dilakukan, seperti berikut: “Peningkatan Aktivitas dan 

Hasil Belajar IPA Melalui Model Problem Based Learning (PBL) Pada 

Siswa Kleas III SDN Sumbersari III Kota Malang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pelaksanaan model Problem Based Learning (PBL) untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas III SDN 

Sumbersari III Kota Malang? 

2. Bagaimana aktivitas belajar IPA pada siswa kelas III SDN Sumbersari III 

Kota Malang pada saat diterapkannya model Problem Based Learning 

(PBL)? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas III SDN 

Sumbersari III Kota Malang setelah diterapkannya model Problem Based 

Learning (PBL)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian adalah untuk :  

1. Mendeskripsikan pelaksanaan model Problem Based Learning (PBL) 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas III 

SDN Sumbersari III Kota Malang? 

2. Mendeskripsikan aktivitas belajar IPA pada siswa kelas III SDN 

Sumbersari III Kota Malang pada saat diterapkannya model Problem 

Based Learning (PBL)? 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas III SDN 

Sumbersari III Kota Malang setelah diterapkannya model Problem Based 

Learning (PBL). 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  tindakan  

kelas (PTK) ini ada 2 aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.  

1. Manfaat  Teoritis   

Penelitian ini diharapkan menambah  wawasan pengetahuan bagi siswa 

dan guru pengajar di SD tersebut dan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan bagi siswa. Bagi peneliti yang selanjutnya penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berikutnya. 

 

2.  Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Memberikan  sajian  pembelajaran  yang  lebih  menarik  dan  

praktis dalam pembelajaran IPA. 

3) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

1) Bagi  guru  kelas  III  SDN  Sumbersari III  adalah  sebagai  

masukan dalam penggunaan model pembelajaran, sebagai bahan 

kajian guru dalam  menyampaikan  atau  memberi  materi  pada 

mata  pelajaran  IPA,  dan  untuk  melakukan  perbaikan  kualitas 

pembelajaran. 

2) Bagi  guru kelas III di  sekolah lain selama situasi/kondisi sekolah 

relatif  umum  sama  dengan  penelitian  ini  yaitu  sebagai  
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masukan dalam  proses  pembelajaran  IPA  dengan  menerapkan  

model Problem Based Learning (PBL). 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai  bahan  belajar  dalam  menyusun  rancangan  penelitian  dan 

pengajaran  dengan  menggunakan  model  Problem Based Learning 

(PBL). 

d. Bagi Sekolah 

1) Sebagai  ajang  pengembangan  model  belajar  bagi  guru  dalam 

proses pembelajaran. 

2) Sebagai bahan pengembangan pembelajaran IPA di kelas. 

3) Peningkatan keprofesionalan guru. 

 

E. Ruang Lingkup dan Keterbasan Penelitian 

Adapaun ruang lingkup dan keterbasan pada Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang peneliti lakukan, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di kelas III SDN Sumbersari III jalan Terusan 

Ambarawa No. 61 Kota Malang. 

2. Permasalahan yang dikaji peneliti adalah berfokus pada mata pelajaran 

IPA materi “lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat”.  

3. Penilaian yang dilakukan peneliti menggunakan penilaian proses dan hasil 

dari pembelajaran. 

4. Penelitian ini menerapkan model Problem Based Learning (PBL) untuk  

meningkatan hasil belajar siswa. 
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F. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

1. Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam semesta secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan saja tetapi lebih menekankan pada proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam penerapannya dikehidupan sehari-hari, Depdiknas 

(2003:6-7). 

2. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah menerima pengalaman belajarnya, Depdikas (2008: 11). 

3. Model Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu model pembelajaran 

yang menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, 

belajar secara mandiri, dan menuntut keterampilan berpartisipasi dalam 

tim. Proses pemecahan masalah dilakukan secara kolaborasi dan 

disesuaikan dengan kehidupan Barrow and Kelson (dalam Riyanto 

2010:285). 

4. Aktivitas Belajar  

Menurut Rochman Natawijaya dalam depdiknas (2005: 31). Belajar aktif 

adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa 

secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil 

belajar berupa perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan psikomotor. 
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5. Materi “lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat” merupakan salah 

satu materi yang diajarkan pada kelas III semester I pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar. 

 


