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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil kegiatan manusia 

berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam 

sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses 

ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan pengujian gagasan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik  

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan 

sehari-hari.  

Tujuan pengajaran IPA menurut pendidikan dasar 1994 yang 

relefan dengan tujuan penulisan ini diantaranya : (1) siswa memahami 

konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. (2) 

memiliki ketrampilan untuk mengembangkan pengembangan 

pengetahuan ,gagasan tentang alam sekitar (Depdikbut,1994/1995 : 61) 

agar tujuan pengajaran tersebut tercapai maka diperlukan suatu 

pendekatan kegiatan belajar mengajar yang dapat mengaktifkan siswa. 

Degeng ( 2000 : 18 ) menyebutkan perkembangan belajar 

bagaimanapun pelaksanaannya haruslah dilaksanakan agar siswa mudah 

belajar lingkungan belajar yang memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk terlibat secara fisik, emosional dan mental dalam proses belajar 

yang mendukung terjadinya belajar sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar perubahan dapat dilahirkan dengan 
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pemanfaatan media sederhana yang ada dilingkungan sekitar, ini harus 

dilakukan sebab memanfaatkan suatu media dalam proses belajar 

mengajar diperlukan oleh guru, sehingga siswa berminat untuk belajar. 

Dalam mendapatkan atau menemukan sesuatu ini, siswa sering 

kali mengalami kesulitan, karena ketergantungan pada guru masih sangat 

besar, untuk mengatasi persoalan ini,sebaiknya siswa dilatih untuk 

menyeleseikan permasalahannya sendiri dengan menerapkan suatu 

pendekatan belajar yang mengarahkan siswa untuk dapat menemukan 

sendiri informasi-informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

intruksional. Melalui cara demikian diharapkan keaktifan siswa akan 

lebih besar, berorientasi pada proses,mengarahkan diri sendiri dan 

mencari sendiri sehingga ketergantungan siswa pada guru sebagai satu-

satunya informasi akan berkurang. 

Berdasarkan dari hasil observasi, mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV di SDN Sukobendu I Kecamatan 

mantup Kabupaten Lamongan, khususnya mengenai memahami  gaya 

dapat mengubah gerak suatu benda tergolong sangat rendah.Hal ini 

disebabkan dalam pokok bahasan gaya, guru tersebut belum 

memanfaatkan bahan pembelajaran secara maksimal kepada siswa. 

Dalam pelajaran memahami gaya dapat mengubah gerak suatu benda, 

guru hanya menyediakan gambar-gambar saja kepada siswa, kemudian 

siswa diminta untuk mencari mana benda yang dipengaruhi oleh gaya 

dorongan dan mana yang dipengaruhi oleh gaya tarikan. Kebanyakan 

siswa merasa kesulitan untuk membedakannya. Siswa juga mengalami 
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kesalahan dalam menentukan benda yang didorong dan yang ditarik, 

Selain itu, guru juga hanya berpedoman pada buku paket atau buku 

pedoman siswa saja. Hal ini membuat pelajaran menjadi tidak efektif, 

Peneliti melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa kelas IV SDN Sukobendu I Kecamatan Mantup, Kabupaten 

Lamongan, dengan memanfaatkan atau menggunakan metode 

pembelajaran.  

Salah satu alternatif pembelajaran Ilmu pengetahuan Alam (IPA)  

dengan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode diskusi, 

pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi ini bertujuan untuk 

memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada pada siswa, memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengeluarkan pendapat, membantu siswa 

belajar berfikir secara kritis dan siswa bisa merumuskan berbagai 

masalah sendiri. 

Kreatifitas guru dalam menggunakan metode diskusi merupakan 

keberhasilan untuk menciptakan masyarakan belajar diharapkan akan 

sangat membantu siswa ini memiliki pendidikan yang berkualitas dengan 

keunggulan kompetitif dan komperhensif berbagai perkembangan 

informasi ilmu pengetahuan. 

Metode pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau 

pengantar penyampaian pesan dalam proses komunikasi pembelajaran 

(Suryono:1.36). Metode pembelajaran tersebut mempunyai banyak 

variasi atau jenis. Peneliti menggunakan metode diskusi metode ini 
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melatih peserta didik mengembangkan ketrampilan bertanya 

,mengeluarkan pendapat, menafsirkan, dan dapat menyimpulkan bahasan  

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan masalah di atas bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami gaya dapat mengubah garak suatu benda, sehingga 

penelitian ini difokuskan pada mengatasi faktor-faktor yang menjadi 

penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam   memahami gaya dapat 

mengubah gerak suatu benda, siswa kelas IV SDN  Sukobendu I 

Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam kegiatan 

penelitian ini adalah : 

a) Bagaimana penggunaan metode diskusi dalam memahami gaya 

dapat mengubah gerak suatu benda siswa kelas IV SDN Sukobendu I 

Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan? 

b) Bagaimana peningkatan kemampuan memahami gaya dapat 

mengubah gerak suatu benda  siswa kelas IV SDN Sukobendu I, 

Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan setelah menggunakan 

metode diskusi? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, 

maka tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.)  Mengetahui penggunaan metode diskusi dalam memahami gaya    

dapat mengubah gerak suatu benda siswa kelas IV SDN 

Sukobendu I Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. 

2.) Mengetahui adanya peningkatan kemampuan memahami gaya 

dapat mengubah  gerak suatu benda  siswa kelas IV SDN 

Sukobendu I Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, setelah   

menggunakan metode diskusi. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1.5.2 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan konseptual terutama terhadap kemampuan siswa 

dalam memahami gaya dapat mengubah  gerak suatu benda 

menggunakan metode diskusi. Metode diskusi  digunakan oleh 

peneliti dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami gaya dapat mengubah gerak suatu benda, 

karena siswa masih merasa kesulitan untuk membedakan mana 

benda yang dipengaruhu oleh gaya dan mana benda yang tidak 

dipengaruhi gaya. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

a.Manfaat bagi guru/pengamat 

Memberikan pemahaman bagaimana cara membedakan benda yang 

mendapat gaya dan mana benda yang tidak mendapat gaya 

b. Manfaat bagi siswa 

1.) Meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar membedakan 

benda yang dipengaruhu oleh gaya yang dapat mengubah 

gerak suatu benda, dan benda yang tidak dipengaruhi oleh 

gaya. 

2.) Mengenalkan kepada siswa mengenai pembelajaran yang 

efektif dan menarik. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1.) Memberikan inovasi pembelajaran untuk guru di lingkungan 

sekolah. 

2.) Mengetahui kemampuan siswa khususnya memahami  gaya 

dapat mengubah gerak suatu benda. 

1.6. Batasan Istilah 

a. Penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa,karena dalam diskusi ini semua siswa dapat terlibat secara 

langsung dan dapat memotifasi siswa dalam memahami gaya dapat 

mengubah gerak suatu benda.  

b. Kemampuan adalah kesanggupan. (Marsam, 1983:172). Kemampuan 

yang dimaksud di sini adalah kesanggupan siswa dalam memahami 
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gaya dapat mengubah gerak suatu benda dengan bantuan sebuah 

metode diskusi. 

c. Gaya adalah sesungguhnya tidak dapat dilihat titapi akibat dari gaya 

pada sebuah benda dapat kita lihat dan kita rasakan,Gaya artinya 

tarikan dorongan atau tekanan,benda dapat bergerak atau berpindah 

tempat karena mendapat gaya,sebaliknya benda akan diam jika tidak 

mendapat suatu gaya. 

d. Metode diskusi yaitu sebagai siasat penyampaian bahan pengajaran 

yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan 

alternatif pemecahan masalah,agar siswa belajar mengemukakan 

pendapat,dalam mengembangkan siswa mempunyai solidaritas 

terhadap pendapat yang bervariasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


