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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Melihat keadaan saat ini terkait dengan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) di SD sungguh disayangkan, karena masih ada siswa yang mendapat 

nilai di bawah rata-rata. Salah satu penyebabnya adalah karena siswa yang masih 

kurang memahami tentang materi yang diajarkan oleh guru. 

Kondisi seperti ini peneliti dapat saat berkunjung di SDN TUREN 02 

lokasi peneliti melakukan penelitian, kenyataan yang peneliti dapat adalah 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Penyebab kedua adalah 

ketika siswa tidak mengerti tentang materi yang diajarkan, siswa tidak mau 

bertanya kepada guru. Ketiga, kurangnya rasa perhatian guru terhadap siswa. 

Pada dasarnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu 

mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

menurut ahli, Permendiknas No. 22 tahun 2006 (dalam Suryanta dkk, 2014) 

menyatakan tentang Standar Isi mendefinisikan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA tidak hanya berisi penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

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

penemuan. 

Menurut Samatowa (dalam Murti dkk, 2016) menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah aktivitas anak yang melalui berbagai kegiatan nyata 

dengan alam menjadi hal utama dalam pembelajaran IPA. Sedangkan menurut 
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Damayanti (dalam Noorhafizah dan Asmawati, 2014) menyatakan bahwa 

pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sangat penting agar usaha 

pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan efektif. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA adalah salah satu mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, siswa diharapkan dapat terjun secara 

langsung dengan tahapan yang sistematis melalui berbagai macam tahapan logis 

dan berujung pada sebuah penemuan baru mengenai alam. Agar pembelajaran 

dapat berjalan secara efektif guru dituntut agar lebih aktif dan kreatif dalam 

mengajar. Hal ini untuk menanggulangi terhadap rendahnya hasil belajar siswa. 

Apabila pembelajaran yang dilakukan menyenangkan, tidak menutup 

kemungkinan bahwa siswa akan merasa lebih senang dalam melakukan 

pembelajaran. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi menyatakan bahwa Mata Pelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

terhadap ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat sekitar. 
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4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan bersama. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, kemampuan dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan. 

Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD adalah 

pemahaman terhadap disiplin IPA dan keterampilan berkarya untuk menghasilkan 

suatu produk yang akan merefleksikan penguasaan kompetensi seseorang sebagai 

hasil belajarnya Sukra (dalam Citrasmi dkk, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

pembelajaran IPA adalah mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, 

kemampuan dan keterampilan, serta membentuk kedisiplinan terhadap siswa. 

Guru harus merancang pelajaran yang dapat mendorong siswa untuk mempunyai 

rasa keinginan untuk mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Hasil Belajar 

Ujian Tengah Semester Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada Kelas IV 

SDN TUREN 02”. 

 

 



4 
 

 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana hasil belajar Ujian Tengah Semester pada mata pelajaran IPA 

kelas IV SDN Turen 02? 

2) Bagaimana faktor penghambat hasil belajar siswa di sekolah dasar kelas IV 

SDN Turen 02? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka pembahasan ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan hasil belajar Ujian Tengah Semester siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas IV SDN Turen 02. 

2) Mendeskripsikan faktor penghambat hasil belajar siswa di sekolah dasar 

kelas IV SDN Turen 02. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap melaksanakan penelitian diharapkan mampuh memperoleh manfaat, 

begitu juga dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Bagi guru, untuk bahan evaluasi terkait dengan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) agar kedepannya dapat melakukan pembelajaran 



5 
 

 
 

yang lebih efektif dan untuk membantu lebih meningkatkan hasil belajar pada 

siswa sehingga menghasilkan kualitas SDM yang lebih baik. 

2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan atau dijadikan khasanah 

ilmu dalam merancang penelitian tentang hasil belajar Ujian Tengah Semester 

pada mata pelajaran IPA. 

3) Bagi rakyat, sebagai mitra yang menolong sekolah dalam meningkatkan 

kedisiplinan dengan membentuk suatu lingkungan positif yang turut 

mendukung tercapainya tujuan sekolah membentuk generasi yang 

berkarakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


