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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta mengembangkannya dan 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah (Sulistyorini, 2007: 39). 

Tinggi rendahnya kualitas belajar IPA tergantung pada komponen-

komponen antara lain siswa, guru, metode, sarana prasarana dan lingkungan. 

Proses belajar mengajar dapat berjalan efektif  bila seluruh komponen yang 

berpengaruh saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan, misalnya 

aktivitas, motivasi siswa, pendekatan pembelajaran dan metode guru yang 

bervariasi dalam mengajar di kelas mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. 

Apabila siswa antusias untuk belajar dengan metode yang digunakan guru dalam 

penyampaian materi itu karena siswa termotivasi dan siswa melakukan aktivitas 

yang bisa dijadikan pengalaman.  

Perlu adanya inovasi pembelajaran dalam proses belajar mengajar saat ini, 

walaupun guru akan mengalami kesulitan untuk mengembangkannya dalam 

pembelajaran. Begitu juga yang dialami oleh guru IPA, banyak guru IPA dalam 

pembelajarannya masih kurang bervariasi dalam menggunakan pendekatan 
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pembelajaran hal ini menyebabkan hasil belajar siswa kurang memuaskan. 

Sementara untuk menanamkan suatu konsep, terutama dalam mata pelajaran IPA 

perlu diterapkan suatu pendekatan tertentu. Sumrall mengungkapkan bahwa salah 

satu alasan guru kurang menggunakan metode atau pendekatan yang bervariasi 

dikarenakan menuntut pemikiran, persiapan, dan pengelolaan kelas yang relatif 

sulit (Asy’ari: 2006: 12).   

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 2 April 2012 di 

MI Baiturrohmah Desa Ngaglik Kota Batu pada kelas V hasil ujian pada materi 

pencernaan makanan manusia,  dari 17 siswa masih ada 7 siswa yang belum 

mampu mencapai  KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), walaupun sudah 

diadakan remidi masih belum mencapai KKM. Besar KKM yang ditentukan oleh 

sekolah disesuaikan dengan bobot materi, seperti 7,0 pada materi pencernaan 

makanan pada manusia. Alasan timbulnya permasalahan ini antara lain siswa 

cenderung menghafal daripada memahami materi, motivasi belajar siswa yang 

rendah, sebagian kecil siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran dan 

sebagainya. Semua ini dilatarbelakangi dari metode pembelajaran guru yang 

sudah bervariasi tetapi kurang maksimal dalam pencapaiannya. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu upaya 

yang diharapkan dapat mengatasi rendahnya aktivitas dan meningkatkan hasil 

belajar IPA. Misalnya penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran yang 

menuntut adanya keaktifan siswa, karena dengan aktifnya siswa, pengalaman 

langsung dapat diperoleh sehingga mempermudah siswa dalam memecahkan 

masalah juga memahami suatu konsep pembelajaran. Sesuatu yang dipelajari akan 

menjadi lebih bermakna dan berkesan jika dialami siswa sendiri. 
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Dalam pembelajaran dikenal dengan istilah pendekatan yang merupakan 

kegiatan yang dipilih guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah pendekatan problem posing yang merujuk agar tercipta 

pembelajaran yang bersifat student center. Pendekatan problem posing merupakan 

pendekatan yang berbasis kontruktivistik yang berarti bahwa pengetahuan tidak 

hanya dari guru, melainkan siswa membangun sendiri pengetahuan mereka 

melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran dengan menekankan siswa 

untuk dapat menyusun atau membuat soal pada kegiatan pembelajaran. Peran 

pendidik sebagai fasilitator dalam hal ini, bagaimana agar konsep-konsep penting 

tertanam kuat dalam benak siswa. Dengan adanya pendekatan problem posing 

dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2010) tentang penerapan 

problem posing menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa, 

dari siklus I rata-rata 61,70 mengalami peningkatan, menjadi 75,11 pada siklus II. 

Penggunaan pendekatan problem posing pada pembelajaran IPA dapat 

dikombinasikan dengan metode make a match (mencari pasangan). Metode ini 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Metode pembelajaran ini mengandung unsur permainan 

karena siswa mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik yang 

berkaitan dengan materi IPA dalam suasana yang menyenangkan. Siswa 

kemudian mendiskusikan topik yang diperoleh dan membuat beberapa pertanyaan 

dengan kelompok. Setiap kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok 

lain. Sehingga akan timbul bermacam-macam pertanyaan dan jawaban yang akan 



4 
 

diberikan siswa, maka muncul pula aktivitas siswa dalam pembelajaran. Seperti 

pada penelitian yang dilakukan Maulidina (2011) dengan model pembelajaran 

make a match, aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS mengalami 

peningkatan sebanyak 11% dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan temuan permasalahan di atas perlu adanya perbaikan dalam 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan 

Pendekatan Problem Posing Dengan Metode Make a Match untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Pada Materi Pencernaan 

Makanan Pada Manusia Siswa Kelas V MI Baiturrohmah Desa Ngaglik 

Kota Batu. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Keberhasilan pembelajaran dalam kelas ditentukan oleh bagaimana 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kelas. Berdasarkan latar belakang 

masalah, maka identifikasi masalah dalam pembelajaran IPA sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan guru sudah bervariasi, tetapi  belum 

maksimal dalam pencapaiannya. 

2. Sebagian kecil siswa yang aktif dalam pembelajaran. 

3. Siswa cenderung menghafal daripada memahami materi pembelajaran, 

sehingga siswa masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan IPA 

4. Hasil belajar yang kurang dari KKM 

 

 



5 
 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu 

dipilih permasalahan untuk dipecahkan. Rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pendekatan problem posing dengan metode make a 

match sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas 

V MI Baiturrohmah Desa Ngaglik Kota Batu pada materi pencernaan 

makanan manusia? 

2. Bagaimana aktivitas dan hasil belajar IPA pada materi pencernaan makanan 

manusia setelah menggunakan pendekatan problem posing dengan metode 

make a match pada siswa kelas V di MI Baiturrohmah Desa Ngaglik Kota 

Batu? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan: 

1. Penerapan pendekatan problem posing dengan metode make a match untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas V MI Baiturrohmah 

Desa Ngaglik Kota Batu pada materi pencernaan makanan manusia. 

2. Peningkatan  aktivitas dan hasil belajar IPA pada materi pencernaan makanan 

manusia setelah menggunakan pendekatan problem posing dengan metode 

make a match pada siswa kelas V di MI Baiturrohmah Desa Ngaglik Kota 

Batu 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Bagi siswa : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

IPA siswa dalam kelas. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan siswa lebih paham dengan 

materi pencernaan makanan manusia. 

2. Bagi guru : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan 

kombinasi pendekatan problem posing dengan metode make a match sebagai 

upaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3. Bagi peneliti : 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang 

sejenis. 

4. Bagi sekolah: 

Sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan siswa pada aktivitas dan hasil 

belajar yang kurang dari KKM terutama pada materi pencernaan makanan 

manusia.  

 

1.6 Batasan Istilah Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang 

ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah yang berada pada 

judul. Adapun batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan PTK 

ini sebagai berikut: 
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1. Pendekatan problem posing merupakan pendekatan yang berbasis 

konstruktivistik dengan pengajuan masalah-masalah yang dituangkan dalam 

bentuk pertanyaan (Suryosubroto, 2010:203).  

2. Metode Make a Match adalah metode permainan mencari pasangan 

membutuhkan alat bantu berupa kartu-kartu yang berisi konsep atau topik 

(Hamid, 2011:228).  

3. Aktivitas pembelajaran dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi antara 

lain visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, 

drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities 

(Sardiman, 2011:101) 

4. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008:22) 

 


