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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai hal yang dipaparkan pada sub bab. Sub bab yang 

akan paparkan dalam penelitian ini, yakni latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah  dan definisi istilah. Adapun penjelasan 

sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan formal sebagai pondasi atau 

gerbang pendidikan formal yang lebih tinggi. Peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah dasar merupakan sarana penting untuk meningkatkan  sumber daya 

manusia, sebab pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan dasar 

yang berfungsi sebagai peletakan dasar-dasar keilmuan dan membantu 

mengoptimalkan perkembangan anak melalui pembelajaran yang dibimbing oleh 

guru. Tujuan akhir pendidikan dasar ialah diperolehnya pengembangan pribadi 

anak yang membangun dirinya dan ikut serta bertanggung jawab terhadap 

pengembangan kemajuan bangsa dan negara, mampu melanjutkan pendidikan 

ketingkat yang lebih tinggi, dan mampu hidup dimasyarakat dan mengembangkan 

diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan yang dimilikinya yang sejalan dengan 

nilai- nilai yang ada dalam lingkungan dimana ia berada. 

 Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan 

sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. 

Menurut Susanto ( 2013:167) Ilmu pengetahuan alam atau sains adalah usaha 

manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pa 
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sasaran, serta mengunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran 

sehingga mendapat suatu kesimpulan. Pembelajaran IPA di Sekolah dasar memuat 

materi-materi pengetahuan alam yang dekat dengan kehidupan siswa sekolah dasar. 

Dengan adanya pembelajaran IPA, siswa diharapkan dapat mengenal dan 

mengetahui pengetahuan-pengetahuan alam tersebut dalam kehidupan sehari-

harinya.Pendidikan IPA di Sekolah dasar pada dasarnya  bertujuan agar siswa 

mampu menguasai konsep IPA dan keterkaitannya serta mampu mengembangkan 

sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga lebih 

menyadari kebesaran dan kekuasaan penciptaanya.  

Badan Nasional Standart Pendidikan (BSNP, 2006), merumuskan tujuh 

tujuan pembelajaran IPA, yaitu (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

tuhan yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keidahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA (3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  teknologi 

dan masyarakat (4) mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan (5) meningkatkan kesadaran 

untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturan 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan dan (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep 

dan ketrampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan di atas  bahwa IPA merupakan 

pelajaran yang penting,  karena ilmunya dapat diterapkan secara langsung dalam 

masyarakat. Pendidikan IPA seharusnya dilaksanakan dengan baik dalam proses 
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pembelajaran. Namun dalam kenyataannya mata pelajaran IPA dianggap sulit oleh 

sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai menengah. 

Mereka berpikir jika IPA adalah mata pelajaran yang sulit dipelajari karena 

banyaknya konsep dasar yang harus dihafal.  Akibanya siswa merasa engan, takut, 

malas dan kurang tertarik untuk mempelajarinya. Anggapan sebagian besar peserta 

didik yang menyatakan bahwa pelajaran IPA ini sulit adalah benar terbukti dari 

hasil perolehan ujian akhir sekolah (UAS) yang diperoleh oleh Depdiknas masih 

sangat jauh dari standar yang diharapkan.  Ironisnya, justru semakin tinggi jenjang 

pendidikan, maka perolehan rata- rata nilai UAS pendidikan IPA ini menjadi 

semakin rendah (Susanto, 2013). 

 Permasalahan  ini tidak boleh dibiarkan terjadi mengingat pembelajaran IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum di Indonesia. Jika 

siswa masih menganggap bahwa IPA adalah mata pelajaran yang menakutkan dan 

sulit dipelajari, maka ini  akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, prestasi belajar 

siswa tidak akan maksimal, sehingga siswa akan sulit untuk memilih jenjang 

sekolah lanjutan (SMP) yang diinginkan. Menurut Syaiful (2012:23), prestasi 

belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar  

Hasil wawancara dan observasi awal dengan guru bidang studi IPA kelas V 

di SD Negeri Panggungrejo 01 Kepanjen yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 

2015, menjelaskan ada beberapa permasalahan dalam pembelajaran IPA. Pertama, 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kurang maksimal. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai yang diperoleh siswa pada UKK  kelas IV pada tahun 2014 lalu  

ada lebih dari 30% siswa yang tidak mencapai nilai KKM. Sebanyak 12 siswa dari 
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keseluruhan siswa yang berjumlah 25 siswa memperoleh nilai di bawah KKM. 

Jumlah ini yang paling banyak diantara mata pelajaran lainnya yang rata-rata hanya 

4 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Nilai KKM mata pelajaran IPA  

kelas IV pada SD tersebut adalah 60. 

Permasalahan yang kedua yaitu  minat perhatian siswa. Minat perhatian pada 

pembelajaran IPA perlu ditingkatakan.  Ini terbukti ketika pembelajaran dimulai 

banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelaskan guru mereka sibuk mengobrol 

dengan temannya. Sehingga siswa sangat pasif dalam mengikuti pembelajaran IPA 

di kelas. Minat sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Djali (2008:121), 

mengungkapkan bahwa minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat sangat besar 

pangaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu pekerjaan seperti belajar, 

jabatan, atau karir. Tidak akan mungkin orang yang tidak berminat terhadap suatu 

pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Surya (2003:100), 

menjelaskan bahwa minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang 

dalam menghadapi suatu objek. 

Permasalahan yang ketiga yaitu jam belajar IPA di sekolah. Jam pelajaran 

IPA di sekolah yaitu 4 jam dalam seminggu dengan 2 kali pertemuan. Mengingat 

pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang sulit maka dapat dikatakan 

frekuansi jam tersebut kurang bagi peserta didik.  Dari beberapa permasalahan yang 

telah diungkapkan di atas, terdapat satu permasalahan yang paling penting untuk 

ditangani  mengenai  kurang maksimalnya prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPA. Hal ini perlu segera ditangani mengingat pentingnya pembelajaran 

IPA di Sekolah Dasar. Oleh sebab itu alangkah baiknya jika mulai dari kelas V 
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prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA mulai ditingkatkan guna untuk 

mempersiapan peserta didik dalam menghadapi ujian nasional.   

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan prestasi 

belajar IPA siswanya adalah dengan cara memberikan penambahan jam pelajaran 

IPA kepada siswanya. Diharapkan dengan adanya penambahan jam pelajaran IPA,  

prestasi belajar IPA siswa pun akan meningkat. Hal ini telah dilakukan oleh guru 

kelas V SD Negeri Panggungrejo 01. Guru memberikan tambahan jam pelajaran 

IPA ini dilakukan pada tahun ajaran baru 2015. Kegiatan penambahan jam 

pelajaran diberikian setiap hari selasa, dan kamis selama 60 menit. Akan tetapi pada 

kenyataannya apakah dengan adanya penambahan jam pelajaran IPA akan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA lebih meningkat? Atau justru sebaliknya 

siswa malah akan merasa semakin jenuh dengan mata pelajaran IPA sehingga 

penambahan jam pelajaran IPA hanya upaya yang sia-sia saja? Oleh karena itu perlu 

diadakan penelitian tentang program penambahan jam pelajaran IPA terhadap 

prestasi belajar IPA.  

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas dan hasil wawancara yang telah  

dilakukan. Maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui prestasi 

belajar siswa setelah mengikuti penambahan jam pelajaran IPA dengan judul 

skripsi  “Analisis Program Penambahan Jam Pelajaran IPA terhadap Prestasi 

Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri Panggungrejo 01 Kepanjen”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

  Keterbatasan jam pembelajaran  di sekolah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Jam pembelajaran IPA di sekolah dasar hanya 

2 jam dalam seminggu mengingat minat perhatian siswa yang perlu ditingkatkan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah dengan 

penambahan jam pelajaran IPA. Akan tetapi pada kenyataannya apakah dengan 

adanya penambahan jam pelajaran IPA akan meingkatkan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA? Atau justru sebaliknya siswa malah akan merasa semakin 

jenuh dengan mata pelajaran IPA sehingga penambahan jam pelajaran IPA hanya 

upaya yang sia-sia. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin merumuskan 

beberapa permasalahan terkait dengan pengaruh penambahan pembelajaran IPA 

terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Pangungrejo 01 Kepanjen, yaitu:  

1) Bagaimana pelaksanaan program penambahan jam pelajaran IPA pada siswa  

kelas V SD Negeri Panggungrejo 01 Kepanjen? 

2) Bagaimana  prestasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Panggungrejo 01  

setelah mengikuti  penambahan jam pelajaran ? 

3) Bagaimana persepsi siswa kelas V SD Negeri  Panggungrejo 01 tentang    

penambahan jam pelajaran  IPA? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

hasil, sesuatu yang diperolah setelah penelitian selesai, sesuatu yang  akan dicapai 

atau dituju dalam sebuah penelitian. Tujuan masalah ini adalah jawaban dari 

masalah tentang  pengaruh penambahan jam pelajaran IPA terhadap peningkatan 
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prestasi belajar IPA siswa  kelas V SD Negeri Pangungrejo 01 Kepanjen . Tujuan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan penambahan jam pelajaran IPA kelas V SD 

Panggungrejo 01 Kepanjen. 

2) Untuk  mengetahui prestasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Panggungrejo 

01 setelah mengikuti tambahan jam pelajaran IPA. 

3) Untuk mengetahui persepsi siswa kelas V SD panggungrejo 01 terhadap 

penambahan jam pelajaran IPA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan.  

Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat 

dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun 

secara teoritis. Manfaat penelitian mempunyai dua hal yaitu: (1) mengembangkan 

ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan (2) membantu mengatasi, memecahkan  dan 

mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti (secara praktis).Manfaat 

teoritis dalam penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap bacaan bagi peneliti 

sejenis. Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Manfaat bagi Peneliti  

Untuk mengetahui efektifitas program penambahan jam pelajaran IPA 

terhadap prestasi belajar IPA yang telah diberlakukan di SD Negeri 

Panggungrejo 01 Kepanjen pada siswa kelas V. 
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2. Manfaat bagi peserta didik  

Dapat membantu siswa dalam upaya mengatasi kesulitan belajar, terutama 

pada mata pelajaran IPA, sehingga dapat mencapai prestasi belajar IPA yang 

lebih baik. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan 

penambahan jam pelajaran IPA. 

4. Manfaat bagi guru 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi guru untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran IPA di dalam kelas. 

5. Manfaat bagi peneliti lain 

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, namun dengan judul 

penelitian yang berbeda.  

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup 

masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih terarah, terfokus dan 

tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Penulis memfokuskan pada 

pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks 

permasalahan yang terdiri dari:  

1) Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Pangungrejo 01 

Kepanjen;  

2) Ruang lingkup masalah dibatasi pada pelaksanaan penambahan jam pelajaran 

IPA  prestasi belajar IPA setelah mengikuti penambahan jam pealajarn  dan 

persepsi siswa tentang kegiatan penambahan jam pelajaran (IPA). 
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1.6 Definisi Istilah  

Definisi istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat 

mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam 

bidang tertentu. Dalam penelitian ini perlu ada beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan, dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan 

judul dan untuk memperjelas masalah yang akan di teliti. Adapun istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut. 

1. Penambahan Jam Pelajaran  

Penambahan Jam Pelajaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

penambahan jam pelajaran yang dilakukan diluar jam sekolah (ektrakulikuler) 

tetapi masih dalam program sekolah.  

2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Menurut Susanto (2015:167), menjelaskan bahwa IPA adalah usaha manusia 

dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, 

serta mengunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan. 

3. Prestasi Belajar 

Menurut Tohirin (2006:151), mengukapkan prestasi belajar adalah segala 

sesuatu yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 
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