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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dikenal dengan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Konsep IPA di Sekolah Dasar merupakan konsep yang 

masih terpadu, karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran 

kimia, biologi, dan fisika. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dilakukan dengan 

penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA. 

Kegiatan dalam pembelajaran IPA akan mendapat pengalaman langsung melalui 

pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana.  

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta dapat menjadi 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

yang didasarkan pada metode ilmiah. Pembelajaran IPA menekankan pada 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik 

mampu memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan menerapkannya, 

sehingga hal tersebut akan membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam. 

Prihantro Laksmi (dalam Trianto, 2010:142) menyebutkan pembelajaran 

IPA dalam Taksonomi Bloom bahwa,“Diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan (kognitif), yang merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Jenis 
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pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep 

yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar 

tentang fakta yang ada di alam untuk dapat memahami dan memperdalam lebih 

lanjut, dan melihat adanya keterangan serta keteraturannya. Disamping itu, 

pembelajaran sains diharapkan pula memberikan keterampilan (psikomotorik), 

kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan dan apresiasi.” 

Menurut Bloom (Suprijono, 2002:6), domain kognitif mencakup 1) knowledge 

(pengetahuan, ingatan), 2) comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

contoh), 3) application (menerapkan), 4) analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), 5) synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru), 6) evaluating (menilai). 

Pembelajaran IPA akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru 

beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa.  Kognitif yang 

dimiliki siswa akan mempengaruhi pada kemampuan berpikir siswa dalam proses 

pembelajaran. Kemampuan berpikir yang sesuai dengan teori kognitif tersebut 

baik diterapkan pada pembelajaran IPA yaitu kemampuan berpikir analitis. 

Kemampuan  berpikir  analitis  merupakan  suatu  proses  pengoperasian dalam  

otak  yang  menghasilkan  pengetahuan  berupa  mampu  mengasah  data, 

membedakan fenomena, membuat kesimpulan, meramalkan peristiwa, memerinci, 

menguraikan,  mencari  hubungan,  dan  mengevaluasi  kesimpulan  umum 

berdasarkan penyelidikan.  

Merujuk dari tujuan dan karakteristik IPA tersebut maka peran guru dalam 

hal ini yaitu guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan peserta didik yang mampu berpikir lebih cermat dan 
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berargumentasi secara benar. Guru juga harus mampu membiasakan peserta didik 

mengembangkan potensi berpikirnya, karena pembelajaran IPA yang disajikan 

oleh guru pada peserta didik untuk memahami keterkaitan hubungan antara 

konsep pengetahuan dan penerapan melalui model pembelajaran dan sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari, 

Model pembelajaran Concept Attainment merupakan bentuk pembelajaran 

dari awal sampai akhir yang dilaksanakan oleh guru yang lebih banyak meminta 

keaktifan siswa. Guru hanya bertugas untuk memancing ide dan pemikiran 

kreativitas dari siswa untuk menjadikan segala pengalaman dan lingkungannya 

dalam rangka menemukan konsep yang dikandung oleh sebuah objek. Model 

pembelajaran Concept Attainment dapat memberikan suatu cara menyampaikan 

konsep dan mengklarifikasi konsep-konsep serta melatih siswa menjadi lebih 

efektif pada pengembangan konsep. 

Berdasarkan hasil observasi penelitian dan wawancara kepada guru kelas 

IV-C yang telah dilakukan pada tanggal 20 Februari 2016 di kelas IV-C SDN 

Lowokwaru 3 Malang terhadap pembelajaran yang terkait dengan kemampuan 

berpikir siswa kelas IV-C diketahui bahwa proses pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik. Guru kelas IV-C sudah menerapkan beberapa model pembelajaran 

dan metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, 

dan lain-lain. Guru juga sudah menerapkan model pembelajaran Concept 

Attainment dalam proses pembelajaran, guru berupaya untuk memberikan 

pemahaman yang lebih kepada peserta didik pada konsep-konsepnya, sehingga 

dalam hal ini peneliti ingin mengamati kemampuan berpikir siswa melalui model 

pembelajaran Concept Attainment yang diterapkan oleh guru.  
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Saat observasi yang dilakukan oleh peneliti, guru melakukan pembelajaran 

pada Tema 7 Subtema 3 Pembelajaran 5 (Giat Berusaha Meraih Cita-cita). Guru 

melakukan proses pembelajaran dengan memunculkan keaktifan pada siswa, hasil 

pembelajaran yang dilakukan ± 30% terdapat siswa yang masih belum aktif dalam 

pembelajaran IPA. Hal tersebut juga dapat dilihat dari penilaian guru pada 

subtema sebelumnya di tema yang sama.  

Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan kurikulum 2013 yaitu 

pembelajaran tematik, namun peneliti melakukan pengamatan hanya pada 

pembelajaran IPA. Peneliti hanya berfokus melakukan penelitian pada 

pembelajaran IPA karena peneliti ingin meneliti melalui pembelajaran yang 

berdasarkan pengalaman kehidupan siswa, walaupun pada pembelajaran lain juga 

bisa dilakukan.  

Berdasarkan fakta yang terjadi saat observasi dilakukan pada tanggal 20 

Februari 2016 di kelas IV-C SDN Lowokwaru 3 Malang, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA di SD perlu diterapkan suatu pembelajaran yang 

melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui  

kemampuan berpikir yang analitis dengan menggunakan model pembelajaran 

yaitu model pembelajaran Concept Attainment. Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan sudah memberikan hasil yang baik namun akan lebih baik jika 

pembelajaran yang baik masih bertahan atau lebih mantap pada kegiatan 

pembelajaran selanjutnya. Peneliti dalam hal ini ingin mengamati kemampuan 

berpikir analitis siswa pada pembelajaran lain di tema dan subtema yang berbeda 

yang berfokus pada pembelajaran IPA. 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil pembelajaran pada 

tema yang lain secara mendalam. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, peneliti 

melakukan penelitian kemampuan berpikir siswa melalui model pembelajaran 

Concept Attainment yang diberi judul “Analisis Kemampuan Berpikir Analitis 

Siswa Melalui Model Pembelajaran Concept Attainment Pada Pembelajaran IPA 

Kelas IV SDN Lowokwaru 3 Malang.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Concept Attainment pada 

pembelajaran IPA kelas IV SDN Lowokwaru 3 Malang? 

b. Bagaimana kendala dalam proses pelaksanaan model pembelajaran Concept 

Attainment pada pembelajaran IPA kelas IV SDN Lowokwaru 3 Malang? 

c. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala dalam proses pelaksanaan 

model pembelajaran Concept Attainment pada pembelajaran IPA kelas IV 

SDN Lowokwaru 3 Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran Concept Attainment pada 

pembelajaran IPA kelas IV SDN Lowokwaru 3 Malang. 
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b. Mendeskripsikan kendala dalam proses pelaksanaan model pembelajaran 

Concept Attainment pada pembelajaran IPA kelas IV SDN Lowokwaru 3 

Malang. 

c. Mendeskripsikan solusi untuk menghadapi kendala dalam proses pelaksanaan 

model pembelajaran Concept Attainment pada pembelajaran IPA kelas IV 

SDN Lowokwaru 3 Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat yang diharapkan 

pada penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti mengenai 

penelitian yang menggunakan model pembelajaran Concept Attainment. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi 

mengenai model pembelajaran Concept Attainment untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran. 

3. Bagi Siswa  

Proses pembelajaran melalui model pembelajaran Concept Attainment dapat 

memberikan motivasi dan menumbuhkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 
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1.5. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini diberikan batasan masalah mengenai permasalahan model 

pembelajaran yang sesuai pada rumusan masalah menurut kemampuan peneliti 

dan supaya pembahasan dalam penelitian tidak meluas. Maka peneliti 

memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran Concept Attainment. 

2. Penelitian pada aspek pertama adalah proses pembelajaran yang mencakup 

aktivitas guru dan siswa di kelas. Adapun aktivitas belajar siswa yang dinilai 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Aktivitas visual (visual activities) 

b. Aktivitas lisan (oral activities) 

c. Aktivitas mendengarkan (motor activities) 

d. Aktivitas mental (mental activities) 

3. Penelitian pada aspek kedua adalah kendala dan solusi dalam pelaksanaan 

model pembelajaran Concept Attainment. 

4. Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN Lowokwaru 3 Malang Jl. Sarangan 

No.1 Malang. 

5. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV  sebanyak 30 siswa tahun pelajaran 

2015/2016. 

6. Materi yang digunakan sebagai bahan ajar dalam penelitian adalah 

difokuskan pada mata pelajaran IPA dengan materi “Makanan Sehat dan 

Bergizi“ pada “Tema 9 (Makananku Sehat dan Bergizi) Subtema 1 

(Makananku Sehat dan Bergizi) Pembelajaran 1 dan Pembelajaran 2. 
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1.6. Definisi Istilah 

Penelitian mengenai judul skripsi diberikan beberapa definisi istilah 

sebagai berikut: 

1. Analisis adalah kemampuan untuk memisahkan atau menyelidiki suatu 

masalah untuk mendapatkan pemahaman yang luas. 

2. Model pembelajaran adalah pedoman dalam merencanakan pembelajaran atau 

yang digunakan dalam mengelolah kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan termasuk 

di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran concept attainment 

(pendekatan pembelajaran perolehan konsep) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu konsep 

tertentu.  

4. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip, 

proses yang mana dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-

konsep IPA.  


