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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 disebutkan 

bahwa terdapat beberapa tujuan negara Republik Indonesia, antara lain yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD 1945-2) yang senantiasa perlu untuk 

diperhatikan dan ditingkatkan, agar selalu dapat mengikuti perkembangan dunia 

terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu 

pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan hasil belajar yang telah 

dicapai oleh siswa. Bahkan lebih jelas dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan 

pada hakekatnya merupakan usaha untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa. 

Hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa, diantaranya adalah kualitas proses belajar mengajar yang secara 

operasional berlangsung di dalam kelas. Dengan kata lain bahwa peningkatan 

mutu belajar siswa diantaranya dapat dicapai melalui proses belajar mengajar 

yang efektif, serta terdapat kegiatan pokok yang harus diperhatikan dan 

dilaksanakan pada saat kegiatan pangajaran berlangsung, kegiatan tersebut adalah 

pengelolaan pengajaran. Pengelolaan pengajaran adalah kegiatan mengajar itu 

sendiri yang melibatkan secara langsung komponen pengajaran, antara lain adalah 

media mengajar dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. 

Kurikulum yang digunakan dalam kegiatan mengajar pada saat ini adalah 

kurikulum 2013 (K13). Kurikulum 2013 merupakan pedoman pengajaran yang 
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terdiri dari empat aspek penilaian yaitu pengetahuan, ketrampilan, sosial, dan 

spiritual. Didalam kurikulum 2013 terutama di dalam materi pembelajaran 

terdapat materi yang dirampingkan salah satunya adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Mulyasa (2007: 110) menyimpulkan bahwa IPA 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip 

tetapi juga merupakan suatu penemuan. Proses pembelajaran di tingkat Sekolah 

Dasar banyak yang menggunakan penekanan pembelajaran dengan istilah 

salingtemas (sains, lingkungan, tekhnologi, dan masyarakat), pendekatan 

salingtemas dalam bahasa inggris “Science, Environtment, Technology, and 

Society” atau disingkat SETS, merupakan suatu pendekatan yang melibatkan 

unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat (Poedjiadi, 2005; Yani, 2013). 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses dan 

sikap ilmiah siswa. 

Hadiat (1994: 10) berpendapat bahwa permasalahan yang timbul di 

Indonesia sekarang adalah proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas 

kurang dapat memberikan kesempatan untuk berkembangnya kemampuan siswa 

berfikir kreatif dan terampil. Berdasarkan kenyataan sekarang proses belajar 

mengajar di sekolah tidak atau belum memberikan kesempatan yang semaksimal 

mungkin bagi siswa untuk dapat mengembangkan kreatifitasnya. Kreatifitas 

adalah salah satu kemampuan yang sangat berpotensi dalam mencari terobosan-

terobosan baru yang sangat kompetitif.  
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Wasih DS (1998) berpendapat bahwa proses pembelajaran yang teramati 

selama ini belum optimal. Proses belajar mengajar yang demikian disebabkan oleh 

masih kurangnya pemahaman guru terhadap materi pelajaran, kesulitan 

menjabarkan materi secara tepat agar dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan 

pengajaran, dan kesulitan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang 

bernuansa keterampilan proses.  

Dari berbagai pendapat di atas memang belum memberi ruang bagi siswa 

untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki. Akibatnya 

siswa tidak mau berfikir atau bahkan malas berfikir karena rendahnya kemampuan 

bernalar. Apabila hal ini terus dibiarkan berlarut maka akan menjadi ancaman 

serius terhadap upaya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas bagi 

bangsa di masa depan. 

Salah satu upaya untuk membentuk kreativitas siswa yaitu dengan 

pembelajaran yang ditekankan pada pemberian pengalaman langsung (Depdiknas, 

2006: 484). Dalam pembelajaran IPA diarahkan melalui penemuan dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan serta kreativitasnya. 

Seseorang yang berpotensi kreatif memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang 

menjadi perhatiannya, bergairah untuk menemukan, dan senang memecahkan 

masalah Robert B Sund (dalam Hadiat, 1994: 9). 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara penemuan ilmiah 

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian 
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pengalaman belajar secara langsung melalui penggunanan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Misalnya melakukan kegiatan praktikum 

melalui pendekatan keterampilan proses. 

Menurut Indrawati (dalam Trianto, 2012:144), keterampilan proses 

merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah yang dapat digunakan 

untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan 

konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan 

terhadap suatu penemuan/ flasisikasi. Kemudian widayanto (2009) menyatakan 

bahwa keterampilan proses sains dapat juga diartikan sebagai kemampuan atau 

kecakapan untuk melaksanakan suatu tindakan dalam belajar sains sehingga 

menghasilkan konsep, teori, prinsip, hukum maupun fakta atau bukti. 

Mengajarkan keterampilan proses pada siswa berarti memberi kesempatan kepada 

mereka untuk melakukan suatubukan hanya membicarakan sesuatu tentang sains. 

Sedangkan pendekatan keterampilan proses sendiri merupakan wahana 

pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik peserta didik yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan yang mendasar yang pada prinsipnya 

keterampilan tersebut telah ada pada diri mereka sendiri. Jadi pendekatan 

keterampilan proses dilaksanakan dengan menekankan pada usaha-usaha 

bagaimana siswa belajar dan bagaimana pula mengelola perolehannya agar 

menjadi miliknya dan mereka mampu menemukan dan mengembangkan sendiri 

fakta, konsep, prinsip dan sekaligus dapat mengembangkan sikap nilai yang akan 

tampak dalam bentuk kreativitas, sehingga perolehannya dimengerti dan 

diterapkan sebagai bekal kehidupan di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. 

Pendekatan ini memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari materi 
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dengan mengalami, menemukan sendiri, dan mengembangkan pengetahuan yang 

diperolehnya. 

Dari pengamatan hasil UAS yang penulis lakukan di SDN Ngenep 1 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, pembelajaran IPA yang diterapkan 

pada siswa masih kurang sesuai dengan harapan. SDN Ngenep 1 Karangploso 

adalah sekolah dasar yang belum memiliki fasilitas belajar yang memadai, karena 

lokasinya di pedesaan. Minimnya fasilitas belajar siswa sebagai akibat 

keterbatasan biaya orang tua, fasilitas media pembelajaran (laboratorium) yang 

tidak belum tersedia, penggunaan metode atau pendekatan yang kurang bervariasi 

menyebabkan hasil pembelajaran yang akan dicapai kurang maksimal. Hal ini 

menyebabkan siswa kelas V di SDN Ngenep 1 Karangploso menjadi siswa yang 

sebagian besar memiliki kemampuan akademik kurang. Akibatnya mereka tidak 

mampu mengembangkan keterampilan dan kreatifitasnya secara optimal. 

Tabel berikut adalah nilai rata-rata hasil UAS SDN Ngenep 1 

Karangploso, Kabupaten Malang Tahun Ajaran 2017/2018 berdasarkan mata 

pelajaran yang diujikan. 

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Hasil UAS SDN Negenap 1 Karangploso-Kab. Malang 

Tahun Ajaran 2017/2018 

 

 

No. Mata Pelajaran Rata-rata Nilai UAS 

1 PPKn 8,75 

2 Bahasa Indonesia 7,32 

3 Matematika 5,77 

4 IPA 5,92 

5 IPS 6,11 
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Berdasarkan pada tabel data di atas dengan jumlah siswa 22 anak yang 

terdiri dari 9 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Dalam proses pembelajaran 

IPA (sains) kurang adanya penggunaan pendekatan, media, dan metode yang 

tepat, sehingga cenderung guru yang aktif dan siswa pasif. 

Atas dasar beberapa uraian dan data di atas, penulis mengadakan 

penelitian guna menyusun tugas akhir dengan judul "Penerapan Pendekatan 

Keterampilan Proses Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA 

pada Siswa Kelas V SDN Ngenep 1 Karangploso, Kabupaten Malang". 

Dari kegiatan pengamatan ini diharapkan hasil pembelajaran IPA di kelas 

V SDN Ngenep 1 Karangploso, Kab. Malang dapat dijadikan bahan evaluasi guna 

pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas untuk masa yang akan datang. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang ada dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Siswa kelas V SD merupakan siswa dengan kondisi psikologis yang masih 

perlu mendapat bimbingan dan perhatian penuh dari guru, sehingga proses 

pembelajaran perlu dibuat menyenangkan dan menarik untuk dilakukan. 

Untuk itulah guru perlu membina hubungan yang lebih komunikatif 

dengan berbagai metode dan pendekatan yang dapat melibatkan siswa 

secara langsung dalam proses belajar. Namun demikian dalam 

kenyataannya guru masih banyak dalam menyampaikan materi pelajaran 

belum menemukan model pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 
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kondisi siswa, sehingga timbul kebosanan dan kejenuhan bagi siswa yang 

berakibat pada hasil belajar yang tidak optimal. 

2. Siswa SD kelas V pada umumnya mengalami kondisi yang sulit untuk 

belajar, karena lemahnya sosialisasi dengan lingkungan, baik sekolah 

secara keseluruhan maupun dengan teman kelasnya. Kondisi tersebut jelas 

sangat menghambat keberhasilan proses pembelajaran, sehingga perlu ada 

perhatian yang serius dari kepala sekolah maupun guru. Bentuk perhatian 

yang dapat diberikan adalah dengan penggunaan model-model pendekatan 

pembelajaran yang tepat agar siswa dapat berinterkasi dan komunikasi 

secara aktif. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, yaitu pada 

obyek sampel penelitian SDN Ngenep 1 Karangploso, Kab. Malang, guru 

masih belum menemukan cara-cara atau model-model pendekatan 

pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa 

tersebut. 

3. Belum diterapkannya suatu metode pendekatan pembelajaran pada siswa 

kelas V di SDN Ngenep 1 Karangploso-Malang sebagai pemicu semangat 

belajar siswa untuk bekal menghadapi UAS dan UAN. Keadaan tersebut 

perlu disikapi oleh guru, sehingga guru perlu menerapkan model 

pembelajaran dengan Pendekatan Keterampilan Proses pada pembelajaran 

IPA. 

 

1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Untuk mengefektifkan proses penelitian, peneliti memberikan ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini hanya dilaksanakan untuk materi Pembelajaran IPA dengan 

Pokok Bahasan Mengidentifikasi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri 

Dengan Lingkungan di Kelas V SDN Ngenep 1 Karangploso, Kab. 

Malang, dengan menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses yang 

terangkum dalam suatu Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). 

2. Hasil dari kegiatan penelitian ini adalah untuk evaluasi proses 

pembelajaran IPA di Kelas V, khususnya di SDN Ngenep 1 Karangploso, 

Kab. Malang. 

3. Target penelitian ini diarahkan pada siswa dan guru kelas V SDN Ngenep 

1 Karangploso, Kab. Malang. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penerapan Pendekatan Keterampilan Proses (PKP) yang 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA di Kelas V SDN 

Ngenep 1 Karangploso, Kab. Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA melalui 

penerapan Pendekatan Keterampilan Proses (PKP) pada siswa Kelas V 

SDN Ngenep 1 Karangploso, Kab. Malang? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA di Kelas V SDN Ngenep 

1 Karangploso, Kab. Malang dengan menggunakan PKP. 

2. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar yang tercakup dalam indikator 

dalam penerapan PKP pada proses pembelajaran IPA di Kelas V SDN 

Ngenep 1 Karangploso, Kab. Malang. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Siswa 

 Siswa dapat belajar IPA dengan menggunakan Pendekatan 

Keterampilan Proses, karena belajar IPA sebaiknya adalah mengalami atau 

melakukan, dan bukan mengetahui. 

2. Bagi Guru 

Sebagai tambahan pengetahuan dalam menerapkan Pendekatan 

Keterampilan Proses dalam proses pembelajaran IPA agar siswa dapat 

memahami konsep dari pengalaman dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPA. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

4. Bagi Penulis 

Dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan secara langsung 

dalam menerapkan proses pembelajaran IPA dengan menggunakan 

Pendekatan Keterampilan Proses kepada siswa. 


