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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Istilah Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran yang diambil dari 

terjemahan bahasa Inggris yaitu “Natural Science” yang secara singkat sering 

disebut “science”. Natural artinya alamiah, berhubungan dengan alam atau 

bersangkut paut dengan alam. “Science” artinya ilmu pengetahuan. Ilmu 

Pengetahuan Alam menurut Trianto (2011: 136) merupakan suatu kumpulan teori 

yang terurut atau runtut dan di dalam penerapannya IPA mengarah kepada garis 

besar sebuah fonomena dan gejala-gejala alam. IPA muncul dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta dibutuhkan sifat 

rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur untuk mempelajarinya. 

       Pendidikan IPA dalam KTSP  2006 yang dikemukakan oleh Mulyasa (2010: 

110) merupakan pendidikan yang diarahkan untuk menemukan dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. Selain itu IPA diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-

masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan  IPA perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di 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.   
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Proses pembelajaran IPA di kelas dipengaruhi oleh model maupun metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru selain kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa dalam menyerap pelajaran IPA. Pembelajaran IPA yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari menuntut guru mengahadirkan fenomena maupun 

peristiwa alam yang bisa membuat siswa mudah menerima pelajaran yang 

disampaikan ini belum sepenuhnya diperhatikan oleh guru. sehingga penerimaan 

siswa dalam mata pelajaran IPA khususnya hanya ditekankan pada aspek teori 

yang mengakibatkan siswa tidak banyak tahu penyebab peristiwa atau kejadian 

yang sebenarnya terjadi dikehidupan sehari-hari. 

Hasil dari wawancara dan observasi yang diperoleh pada tanggal 2 April di 

SDN Sumberboto 04, menurut guru kelas untuk pembelajaran IPA pada tahun 

ajaran 2010/2011 nilai siswa di bawah KKM 70 atau siswa yang tidak tuntas 

berjumlah 11 atau 61% siswa. Siswa yang memperoleh nilai di atas KKM atau 

siswa yang tuntas berjumlah 7 atau 38.8% siswa. Guru merasa bahwa hasil belajar 

IPA siswa dinilai terlalu rendah karena siswa belum sepenuhnya memahami 

materi yaitu membuat suatu karya untuk menunjukkan perubahan energi gerak. 

Kondisi seperti itu disebakan oleh beberapa faktor. Faktor dari dalam (internal) 

dan faktor dari luar (eksternal) yang didapatkan berdasarkan dari hasil observasi 

yang di lakukan oleh peneliti.  

Faktor internal yaitu berasal dari siswa itu sendiri: (1) daya serap siswa 

terhadap materi IPA terlalu rendah karena mereka mengangap materi-materi 

tertentu dirasakan sulit untuk dipahami; (2) kurang aktifnya siswa dalam 

pembelajaran IPA; (3) siswa jarang bertanya kepada guru atau teman sebaya 

apabila mengalami kesulitan dalam pembelajaran; (4) siswa mudah bosan dengan 
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materi yang diajarkan; (5) siswa kurang fokus saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung.  

Faktor eksternal yaitu guru, orang tua dan sekolah. Peranan guru dalam 

proses pembelajaran sangat penting dalam penyampaian materi maupun 

informasi. Penggunaan model pembelajaran yang inovatif  dan sesuai dengan 

mata pelajaran IPA tentunya sangat mempengaruhi proses pembelajaran agar 

menarik siswa untuk belajar. Faktor dari guru antara lain: (1) model yang 

digunakan oleh guru kurang sesuai dengan materi yang diajarkan; (2) guru jarang 

menghadirkan fenomena atau peristiwa alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari supaya siswa dengan mudah memahami materi yang diajarkan; (3) guru 

jarang menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi sehingga 

siswa hanya bisa mengira-ngira; (4) guru jarang melibatkan siswa untuk belajar 

memecahkan masalah. Faktor tersebut di atas merupakan hasil observasi yang 

didapatkan pada saat proses pembelajaran IPA. Faktor orang tua: (1) orang tua 

kurang memberikan motivasi kepada anaknya untuk belajar, dan faktor dari 

sekolah adalah: (1) buku-buku yang dugunakan untuk  menunjang  pembelajaran 

masih kurang memadai; (2) sarana dan prasarana seperti media pembelajaran dan 

alat peraga yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran.  

Dari pemaparan permasalahan di atas, yang menjadi penyebab rendahnya 

hasil belajar siswa adalah kegiatan pembelajaran yang kurang membuat siswa 

aktif serta guru jarang mengajak siswa memecahkan masalah dalam pembelajaran 

IPA khususnya materi perubahan energi gerak. Penekanan aspek teori yang 

diterima siswa mempengaruhi motorik siswa dalam membuat suatu karya atau 

model sehingga dalam pembuatannya kurang maksimal. Sehingga karya atau 
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model yang dihasilkan tidak maksimal dan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Sehingga peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan pembelajaran IPA khususnya pada materi perubahan energi gerak akibat 

pengaruh udara yaitu model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). 

Menurut Komalasari (2010: 58) Model pembelajaran PBL merupakan strategi 

pembelajaran masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar 

tentang berfikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran.  

Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan 

tujuan untuk menyusun pengetahuan yang mereka miliki, mengembangkan 

penemuan dan ketrampilan berfikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian, 

dan percaya diri Arends (dalam Trianto, 2010: 92). Kelebihan model 

pembelajaran ini adalah: (1) sesuai dengan fakta/kenyataan yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa; (2) konsep sesuai dengan kebutuhan siswa: 

(3) merangsang siswa untuk inkuiri atau menemukan; (4) konsep dasar 

pembelajaran yang diterima siswa jadi kuat; (5) memupuk kemampuan 

memecahkan masalah dalam proses pembelajaran (Trianto, 2010: 96-97). 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang lain seperti, penelitian yang 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Linda Rachmawati dalam penerapan model 

pembelajaran PBL tahun 2011. Pada penelitiannya tersebut, menemukan bahwa: 

(1) penerapan model PBL untuk meningkatkan pembelajaran IPA, (2) aktivitas 

siswa selama pembelajaran dengan model PBL, (3) hasil belajar siswa setelah 

diterapkan model PBL.  
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Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti yang relevan. 

Perbedaanya terdapat pada: (1) sub pokok bahasan atau materi yang digunakan 

oleh peneliti adalah perubahan energi gerak sedangkan yang digunakan oleh 

Linda Rachmawati adalah pesewat sederhana, (2) subyek yang digunakan oleh 

peneliti adalah kelas IV sedangkan yang digunakan oleh Linda Rachmawati 

adalah kelas V, (3) selain itu Linda Rachmawati menggunakan V SDN Pringapus 

2 kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebagai tempat penelitiannya 

sedangkan tempat yang digunakan oleh peneliti adalah SDN Sumberboto 04 

Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, (3) Linda Rachmawati juga mengamati 

aktivitas siswa dalam penelitianya. Sedangkan persamaanya terdapat pada 

bagaiamana penerapan model PBL dalam pembelajaran IPA  dan bagaimana hasil 

pembelajaran dengan menggunakan model tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan perbaikan hasil 

belajar pada mata pelajaran IPA materi perubahan energi gerak  dengan penelitian 

PTK yang berjudul “Penerapan Model PBL (Problem Based Learning) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Perubahan Energi Gerak Pada 

Siswa Kelas IV SDN Sumberboto 04 Kecamatan Wonotirto Kabupaten 

Blitar”. 

 

1.2 Fokus Masalah   

Penelitian ini difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan yang menjadi 

penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SDN Sumberboto 04 dalam mata 

pelajaran IPA. Dengan Standar Kompetensi (SK) Memahami berbagai bentuk 

energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 
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Kompetensi Dasar (KD) yang akan digunakan adalah membuat suatu karya/model 

untuk menunjukan perubahan energi gerak yang dipengaruhi udara. Seperti 

pesawat kertas/baling-baling/roket kertas/ dan parasut. Maka peneliti 

memfokuskan pada siswa dengan materi ini yaitu siswa mampu membuat suatu 

karya/model untuk menunjukan perubahan energi gerak. Peneliti mencoba model 

PBL (Problem Based Learning) sebagai model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran IPA materi perubahan 

energi gerak akibat pengaruh udara pada siswa kelas IV SDN Sumberboto 04 

Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA siswa materi perubahan energi 

gerak dengan menerapkan model PBL (Problem Based Learning) pada siswa 

kelas IV SDN Sumberboto 04 Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian  adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan model PBL dalam pembelajaran IPA materi 

perubahan energi akibat pengaruh udara pada siswa kelas IV SDN 

Sumberboto 04 Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. 
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2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA siswa materi perubahan 

energi gerak akibat pengaruh udara melalui model PBL pada siswa kelas IV 

SDN Sumberboto 04 Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat penelitian yang bisa diambil dari penelitian tindakan kelas (PTK) ini 

ada 2 aspek, yaitu secara teoritis dan praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi siswa dan guru pengajar di SD tersebut dan menambah 

khasanah ilmu pengetahuan bagi siswa. 

b. Dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum jurusan PGSD. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan kegiatan belajar yang menarik, menyenangkan dan 

menumbuhkan minat bakat siswa untuk belajar. 

b. Meningkatkan semangat siswa untuk belajar. 

c. Meningkatkan keaktifan siswa. 

d. Merangsang siswa untuk berfikir kritis dan meningkatkan cara berfikir 

siswa secara mendalam. 

e. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru : 

a. Upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan dalam menangani proses 

belajar mengajar dikelas. 
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b. Upaya untuk melakukan koreksi dan menemukkan koreksi dan 

menemukkan konsep diri untuk memperbaiki kualitas pembelajaranya. 

c. Untuk menambah referensi dalam pembelajaran. 

d. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun laporan PTK 

3. Bagi Sekolah : 

a. Upaya peningkatan inovasi pembelajaran bagi guru di lingkungan sekolah. 

b. Peningkatan keprofesioanalan guru sebagai personel kunci di sekolah  

c. Hasil dari penelitian tindakan kelas dapat direkomendasikan untuk 

perbaikan kurikulum pada periode berikutnya. 

4. Bagi Peneliti  

a. Sebagai bahan belajar dalam menysusun rancangan penelitian dan 

pengajaran dengan menggunakan model pembelajarn PBL. 

b. Sebagai pedoman dalam menyusn laporan PTK. 

 

1.6 Batasan Istilah 

a. Model pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Atau dengan kata, 

lain model  pembelajaran merupakan satu bungkus dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran dan membentuk posisi hierarkis 

dari masing-masing istilah tersebut (Komalasari, 2010: 57) 

b. Model PBL (Problem Based Learning)  

Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan 



9 

 

 

tujuan untuk menyusun pengetahuan yang mereka miliki, mengembangkan 

penemuan dan ketrampilan berfikir tingkat tinggi, mengembangkan 

kemandirian, dan percaya diri Arend (dalam Trianto 2011: 92) 

c. Hasil Belajar  

Pengertian hasil belajar sebenarnya sangat luas karena cakupan didalamnya 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psimkomotorik. Sujana, Nana (2010: 22) 

mendefinisikan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah siswa menerima pengalaman belajarnya. 

d. Pembelajaran IPA  

Pembelajaran IPA bermula dari rasa keingintahuan manusia terhadap gejala 

dan fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Trianto (2010: 136) 

mengatakan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan istilah yang diadopsi dari 

bahsa inggris yaitu “Science” yang juga bersal dari kata bahasa latin  “Scientia” 

yang berarti saya tahu. Namun dalam perkembanganya science sering diartikan 

sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan menurut KTSP 

yang dikemukakan oleh Mulyasa (2010: 110) merupakan pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

e. Perubahan Energi Gerak  

Perubahan energi gerak terdiri dari dua buah kata yaitu energi dan gerak. 

Energi itu sendiri diartikan sebagai sebuah kemampuan atau usaha untuk 

melakukan kerja. Sedangkan energi gerak bisa diartikan sebagai energi kinetik. 


