
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari memiliki 

peranan yang penting. Bahkan di era globalisasi saat ini penerapan ilmu pasti 

seperti IPA sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas manusia karena itu 

mempelajari IPA menjadi suatu keharusan bagi seorang siswa. Dalam hal ini 

pemerintah turut mendukung dengan memasukkan mata pelajaran IPA sebagai 

salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa dalam setiap jenjang 

pendidikan. 

IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk 

menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses 

penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. Pendidikan IPA bermanfaat bagi siswa 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Pendidikan IPA menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas IV, 

Pengajaran IPA pada kompetensi dasar panca indra manusia dengan 

menggunakan metode ceramah masih belum memperoleh hasil yang maksimal. 

Dari pengamatan peneliti didapat bahwa aktifitas kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode ceramah adalah sebagai berikut 

: (1) Pada kegiatan awal : guru belum membangkitkan minat siswa serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran; (2) Pada kegiatan inti : guru hanya 
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menjelaskan materi; (3) guru kurang memberikan kesempatan bertanya pada 

siswa; (4) Pada kegiatan akhir : guru memberikan tes tulis; (5) guru tidak 

memberikan pemantapan materi dan tidak membuat kesimpulan. 

Dari pengamatan peneliti juga didapatkan aktifitas siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode ceramah 

adalah sebagai berikut : (1) Sebagaian siswa kurang mendengarkan penjelasan 

guru; (2) Siswa kurang berani dalam menyampaikan pertanyaan tentang materi 

yang dijelaskan oleh guru; (3) interaksi siswa dengan siswa kurang. 

Dari pengamatan peneliti juga didapat hasil belajar sebelum pelaksanaan 

siklus I di kelas IV SD Negeri Mojosari Kecamatan Mantup Kabupaten 

Lamongan pada mata pelajaran IPA pokok bahasan panca indra, menunjukkan 

bahwa prestasi belajarnya rendah. Hal ini terbukti dari 9 siswa hanya 2 siswa yang 

mendapat nilai di atas 70, jadi hanya sekitar 22,22 % siswa yang mendapat nilai di 

atas 70. Kenyataan itu juga ditambah dengan kurangnya keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran salah satunya adalah dengan memilih strategi atau cara 

dalam menyampaikan materi pelajaran agar diperoleh peningkatan prestasi belajar 

siswa khususnya pelajaran IPA. Misalnya dengan membimbing siswa untuk 

bersama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu membantu 

siswa berkembang sesuai dengan taraf intelektualnya akan lebih menguatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan.  

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam IPA rata-

rata dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. Untuk 
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itu dibutuhkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan upaya 

membangkitkan aktivitas belajar siswa, misalnya dengan membimbing siswa 

untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa serta guru yang 

berperan sebagai pembimbing untuk menemukan konsep IPA. 

Aktivitas tidak hanya menjadikan siswa terlibat dalam kegiatan akademik, 

aktivitas juga penting dalam menentukan seberapa jauh siswa akan belajar dari 

suatu kegiatan pembelajar atau seberapa jauh menyerap informasi yang disajikan 

kepada mereka. Siswa yang belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif 

yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap 

dan mengedepankan materi itu dengan lebih baik. Tugas penting guru adalah 

merencanakan bagaimana guru mendukung aktivitas siswa (Nur, 2001:23). Untuk 

itu sebagai seorang guru disamping menguasai meteri, juga diharapkan dapat 

menetapkan dan melaksanakan penyajian materi yang sesuai dengan kemampuan 

dan kesiapan anak, sehingga menghasilkan penguasaan materi yang optimal bagi 

siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba menerapkan salah 

satu metode pembelajaran, yaitu pembelajaran penemuan terbimbing. Penulis 

memilih metode pembelajaran ini dengan maksud agar siswa terbiasa 

menemukan, mencari, mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran 

(Siadari, 2001:86). Metode pembelajaran penemuan terbimbing siswa lebih aktif 

dalam memecahkan untuk menemukan, sedang guru berperan sebagai 

pembimbing atau memberikan petunjuk cara memecahkan masalah itu. 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat masalah ini 

menjadi penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penggunaan Metode 
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Pembelajaran Penemuan Terbimbing untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA 

Pada Materi Panca Indra Siswa Kelas IV SDN Mojosari”.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas belajar siswa dengan diterapkannya metode pembelajaran 

penemuan terbimbing dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 

Mojosari ? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya metode 

pembelajaran penemuan terbimbing dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 

IV SDN Mojosari ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa dengan diterapkannya metode 

pembelajaran penemuan terbimbing dalam pembelajaran IPA pada siswa 

kelas IV SDN Mojosari. 

2. Mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya 

pembelajaran penemuan terbimbing dalam pembelajaran IPA pada siswa 

kelas IV SDN Mojosari. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mata pelajaran 

IPA.  

b. Meningkatnya kemampuan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA. 

c. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan penggunaan metode pembelajaran IPA yang kreatif dan 

menyenangkan. 

b. Memberikan pengetahuan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas. 

c. Memberikan semangat untuk menciptakan metode lain sesuai dengan 

kondisi kelasnya.  

d. Memberikan masukan tentang salah satu alternatif metode pembelajaran 

yang sangat relevan dan menyenangkan, yaitu metode pembelajaran 

terbimbing. 

3. Sekolah 

Memberikan bahan informasi yang penting pada pihak sekolah dalam 

penyelenggaraan program pendidikan dan pengajaran serta alternatif metode 

pembelajaran yang efektif. 

 



6 

 

 

1.5 Definisi Istilah 

IPA didefinisikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, 

tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Hasil Belajar Adalah  yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya 

usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam 

berbagai aspek kehidupa sehingga nampak pada diri indivdu penggunaan 

penilaian terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat 

dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu 

perubahan tingkah laku secara kuantitatif. 

Aktivitas Belajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berpikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang 

dapat menunjang prestasi belajar. 

 

 

 

 

  


