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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapanya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan 

eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan 

sebagainya (Trianto 2010:136). Dari uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa 

IPA itu bermula timbul dari rasa keingintahuan manusia, dari rasa keingintahuan 

tersebut yang dapat membuat manusia selalu mengamati terhadap gejala-gejala alam 

yang ada dan mencoba untuk mengetahuinya lebih banyak.  

Dalam setiap pembelajaran pendidik selalu menggunakan pendekatan, srategi, 

metode pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik memahami materi yang 

diajarkannya untuk meghasilkan lulusan yang kompeten dan cerdas sehingga dapat 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat tercapai apabila 

proses pembelajaran yang berlangsung mampu mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki peserta didik dan peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik : (1) Mengembangkan 

rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi dan masyarakat,  

(2) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, (3) Mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, (4) Mengembangkan kesadaran tentang peran dan   
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pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari, (5) Mengalihkan pengetahuan, 

ketrampilan dan pemahaman ke bidang pengajaran lain, (6) Ikut serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Mengetahui berbagai 

macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari (Sri Sulistiyorini, 

2007: 40). 

Dalam proses pembelajaran IPA, bertanya merupakan suatu ketrampilan yang 

efektif. Pendidik bertanya kepada peserta didik atau peserta didik bertanya pada 

pendidik merupakan hal yang sangat penting. Dari ketrampilan bertanya tersebut akan 

dapat mengoptimalkan proses berfikir dan perkembangan mental atau psikolgi peserta 

didik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian pertanyaan atau 

ketrampilan bertanya merupakan hal yang utama dalam membangun strategi 

pembelajaran IPA yang efektif. Kemampuan dalam menyusun pertanyaan merupakan 

landasan pertama dalam mempelajari materi IPA dengan berbagai macam metode 

pembelajaran. Melalui berbagai pertanyaan peserta didik dapat melakukan probing, 

sehingga informasi yang diperolehnya lebih mendalam. Bertanya adalah fondasi dari 

interaksi belajar mengajar (Agus Suprijono, 2006).  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Selasa, 2 Maret 

2016 dengan Guru kelas III SDN Bulu Brangsi Lamongan, telah ditemukan beberapa 

fakta bahwa dalam proses pembelajaran IPA peserta didik dalam 3 x 35 menit hanya 

separuh peserta didik dari 20 peserta didik yang mengajukan pertanyaan, karena 

siswa tidak berani bertanya atau tidak percaya diri dalam mengajukan pertanyaannya. 

Dalam pembelajaran IPA guru belum pernah melaksanakan pendekatan yang 

membuat peserta didik aktif dalam meningkatkan ketrampilan bertanya peserta didik.  
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Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketrampilan bertanya peneliti akan 

menggunakan metode tebak kata pada pembelajaran IPA. Adapun ketrampilan 

bertanya yang ditingkatkan peneliti adalah Berani bertanya, bertanya sesuai dengan 

materi, mengungkapkan pertanyaannya dengan jelas dan menggunakan bahasa 

Indonesia yang benar.  

Hasil observasi dan wawancara, maka peneliti akan menetapkan alternatif 

tindakan untuk meningkatkan keterampilan bertanya melalui metode tebak kata untuk 

melatih keberanian peserta didik agar keterampilan bertanya peserta didik dapat 

meningkat khususnya pada Pembelajaran IPA.  

Metode tebak kata merupakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan 

dapat meningkatkan ketrampilan bertanya peserta didik dalam pembelajaran IPA. 

Dalam metode pembelajaran tebak kata adalah metode yang mengunakan alat bantu 

media BLP (Bandu Lampu Pintar). Metode tebak kata ini dilakukan secara 

berpasang-pasangan, satu peserta didik menjadi penebak dan pasangannya menjadi 

peraga sekaligus pemberi klu.  

Media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar. Disamping dapat menarik perhatian siswa, media pembelajaran 

juga dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam setiap mata pelajaran. 

Dalam pembelajaran di sekolah,  guru dapat menciptakan suasana belajar yang 

menarik perhatian dengan memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif,  

dan variatif. Dalam metode tebak kata ini menggunakan alat bantu atau sebuah media 
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BLP. Media BLP digunakan untuk membantu jalannya metode tebak kata yang 

terbuat dari bandu lampu dan media tersebut akan digunakan oleh penebak. 

Gambaran dan uraian dari latar belakang di atas serta kenyataan-kenyataan 

yang telah penulis kemukakan, maka berikut ini penulis mengangkat suatu penelitian 

tindakan kelas dengan judul : “Peningkatan Ketrampilan Bertanya Menggunakan 

Metode Tebak Kata Pembelajaran IPA Kelas 3 SDN Bulubrangsi Lamongan”  

1.2 Rumusan Masalah  

Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian tindakan 

kelas ini adalah :  

1. Bagaimana penerapan metode tebak kata untuk meningkatkan ketrampilan 

bertanya dalam pembelajaran IPA siswa kelas III SDN Bulubrangsi Lamongan ? 

2. Bagaimana peningkatan ketrampilan bertanya siswa menggunakan metode tebak 

kata dalam pembelajaran IPA siswa kelas III SDN Bulubrangsi Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu penelitian 

dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang diteliti. Peneliti 

ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan bertanya siswa terhadap 

pembelajaran IPA. Secara khusus penelitian bertujuan : 

1. Mendeskripsikan proses penerapan metode tebak kata untuk meningkatkan 

keterampilan bertanya siswa terhadap pembelajaran IPA kelas 3 semester 2 di 

SDN Bulubrangsi Lamongan. 
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2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan bertanya siswa kelas 3 yang terjadi 

terhadap pembelajaran IPA setelah diterapkan metode tebak kata di SDN 

Bulubrangsi Lamongan.  

 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dari penelitian ini adalah jika penerapan pembelajaran melalui metode 

tebak kata maka ketrampilan bertanya dalam pembelajaran IPA meningkat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat bemanfaat bagi: 

1. Bagi Siswa 

Penerapan metode tebak kata dan media BLP ini dapat membuat siswa menjadi 

berani dalam bertanya, pemecahan masalah serta membantu siswa untuk menjadi 

pelajar yang mandiri. 

2. Bagi Guru 

Mengetahui peningkatan keterampilan bertanya siswa kelas 3 terhadap 

pembelajaran IPA setelah diterapkan metode tebak kata di SDN Bulubrangsi 

Lamongan sehingga guru mampu mengevaluasi kembali rencana kegiatan 

pembelajaran sebelum terlaksananya proses belajar mengajar serta menciptakan 

pembelajaran inovatif dan menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah  

Mendapatkan suatu evaluasi proses pembelajaran dari kegiatan penelitian 

mengenai metode tebak kata yang dapat meningkatkan keterampilan bertanya 
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dalam pembelajaran IPA untuk dijadikan masukan serta dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah tersebut. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan kajian untuk mengadakan penelitian terhadap perangkat 

pembelajaran selanjutnya. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tindakan kelas ini yaitu :  

1. Siswa kelas 3 SDN Bulubrangsi Lamongan  

2. Dengan jumlah murid 20 peserta didik diantaranya 12 perempuan dan 8 lelaki. 

3. Aspek yang diteliti meliputi keterampilan bertanya siswa dengan memperhatikan 

indikator keterampilan bertanya yaitu berani bertanya, bertanya sesuai dengan 

materi, mengungkapkan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa 

Indonesia yang benar. 

4. Waktu pelaksanaan penelitian pada awal semester 2 Tahun ajaran baru 

2015/2016 

 

1.7 Definisi Operasional  

Pada bagian ini dijelaskan beberapa konsep kunci yang digunakan dalam 

penelitian ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
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1. Ketrampilan bertanya :  

Kegiatan dalam proses pembelajaran unuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik berifikir dan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak 

2. Metode Tebak Kata : 

Sebuah metode yang memadukan antara kegiatan belajar dan bermain. 

Melibatkan interaksi 2 orang dalam metode tebak kata ini dan mengunakan alat 

bantu yaitu media BLP.  

3. Pembelajaran IPA :  

Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingungan alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




