
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan ilmu pengetahuan alam (Sains) menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dan kegiatan praktis untuk mengembangkan kompetensi 

agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar kehidupan dimana 

siswa tersebut berfikir secara ilmiah. Pendidikan sains diarahkan  untuk “mencari 

tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pemahaman dan pengalaman baru yang sangat berguna untuk mengembangkan 

pemikiran secara ilmiah. Hal ini sangat berguna untuk menciptakan siswa untuk 

senantiasa menemukan sesuatu yang baru terhadap pengetahuan dan pemahaman 

yang selama ini telah dimiliki dengan mengadakan berbagai penelitian dan 

pengujian yang sering dikenal disekolah dimana siswa tersebut berada.  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah belum  begitu 

berkembang. Hal  itu  terjadi karena  beberapa  hal, diantaranya guru  kurang  

maksimal dalam mendesain kegiatan pembelajaran  yang  inofatif,  kreatif  dan  

menyenangkan. Disamping itu, guru kurang melibatkan siswa dalam beberapa 

kegiatan percobaan atau jarang aktif sehingga bisa dikatakan bahwa  pembelajaran 

IPA adalah  pembelajaran yang sulit untuk dipahami apalagi diterapkan dalam  

kehidupan  sehari-hari. Pembelajaran IPA harus dimulai dari hal-hal yang sifatnya 

umum ke hal-hal yang lebih khusus.  

Materi tentang sifat-sifat cahaya adalah materi yang memerlukan 

pengalaman belajar langsung dari pengamatan karena pada materi tanpa adanya 

pengamatan pembelajaran yang disampaikan ke siswa kurang optimal. Dengan 
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penggunaan metode observasi ini nantinya dapat merubah proses belajar yang 

dulunya guru selalu menggunakan metode ceramah. Maka dalam kegiatan ini 

lebih diarahkan kepada siswa untuk senantiasa mampuh meningkatkan hasil 

Belajar siswa terhadap pelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya dengan 

menggunakan metode observasi. 

Data-data yang ada menunjukkan rendahnya kemampuan pemahaman 

siswa SDN Pangkatrejo II. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa hasil belajar 

siswa masih sangat rendah, diantaranya dari 11 siswa, masih ada 60% atau 6 

orang siswa yang nilainya 55 ke bawah. Ini berarti enam siswa masih belum 

menguasai konsep materi karena materi yang disampaikan oleh guru selalu 

monoton dengan metode yang selalu ceramah. Oleh karena itu, penelitian ini 

dirancang dengan menggunakan metode observasi yang diharapkan dapat 

mengubah pembelajaran di kelas menjadi aktif, inovatif, kreafif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM).  

Alasan peneliti menggunakan metode observasi karena kemampuan 

pembelajaran IPA masih rendah dengan adanya: 

Nilai ulangan formatif masih dibawah KKM, motivasi belajar siswa masih 

sendah, siswa masih terbiasa asyik sendiri apabila guru menerangkan materi 

pembelajaran yang telah disampaikan, kurangnya sarana alat peraga. 

Perubahan strategi baru ini siswa diajak untuk mengadakan penelitian 

sederhana dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang 

menjadi pokok bahasan yang sedang dibahas dalam pembelajaran IPA tersebut. 

Guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator sehingga siswa lebih aktif berperan 

dalam porses pembelajaran. Guru membiasakan memberi peluang seluas-luasnya 



agar siswa dapat belajar lebih bermakna dengan memberi respon yang 

mengaktifkan semua siswa secara positif.  

Dengan banyaknya aktifitas yang dilakukan, siswa terdorong untuk 

menemukan sesuatu yang baru dari hasil pengamatannya sendiri maka ke depan 

diharapkan pembelajaran IPA akan dapat menimbulkan rasa senang dan antusias 

yang tinggi bagi siswa dalam melibatkan diri dan berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman konsep Ilmu Pengetahuan Alam 

(Sains) semakin lebih baik dan hasil belajarnya diharapkan akan semakin 

meningkat.  

Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian tindakan kelas diharapkan  

mampu mengubah paradigma lama terhadap pembelajaran IPA yang selama ini 

dianggap paling sulit dan merupakan mata pelajaran yang menjadi momok dan 

ditakuti siswa. Dengan pola dan strategi baru melalui pembelajaran yang aktif, 

kreatif, dan efektif serta menyenangkan, penggunaan metode observasi 

diharapkan mampu mengubah hasil belajar Mata Pelajaran IPA Kelas V SDN 

Pangkatrejo II minimal sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  yang 

telah ditetapkan hingga lebih dari 70%.                                 

 

 1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut, “Apakah penggunaan metode observasi dapat meningkatkan hasil belajar 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kelas V SDN Pangkatrejo II?” 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah penggunaan 

strategi mengajar dengan pendekatan metode observasi dapat meningkatkan hasil 

belajar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kelas V SDN 

Pangkatrejo II. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa untuk 

membantu dalam memahami pokok materi Sifat-sifat Cahaya dalam Ilmu 

Pengetahuan Alam pada kelas V Semester II SDN Pangkatrejo II. Disamping itu, 

hasil penelitian juga diharapkan dapat menciptakan suasana kegiatan belajar 

mengajar yang menyenangkan, tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi aktif siswa 

dalam lingkungan kelas yang aktif, kreatif dan menciptakan suasana belajar yang 

PAKEM. Bagi guru, hasil penelitian ini diharpkan dapat membantu menentukan 

desain pembelajaran  yang kreatif sehingga dapat membuat siswa merasa tidak 

bosan dan menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran  dan memberikan 

alternative model pembelajaran yang mampuh meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang istilah yang ada pada judul 

penelitian ini, maka penulis dapat menjelaskan istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Metode observasi adalah suatu panyelidikan yang dijalankan secara sistematis 

dan sengaja dilakukan dengn alat indra terutama terhadap kejadian langsung.  



2. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan 

dsb.) (Depdiknas, 2005:1198). Dengan kata lain peningkatan yang dimaksud 

dalam tulisan ini yaitu usaha yang bertujuan untuk mengubah kondisi menjadi 

lebih baik dari sebelumnya.  

3. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. 

Cahaya tidak memiliki wujud,tetapi memiliki sifat-sifat. 

4. Sifat-sifat cahaya meliputi cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda 

bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya putih terdiri 

atas berbagai warna. 

5. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses 

belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan ketrampilan mahasiswa sehingga menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. Menurut Sudjana 2005:3 ,”Hasil Belajar ialah 

perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

pesikomotor yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


