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BAB I 
 

 PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Para guru sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan 

oleh karena itu perlu bagi guru untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Guru dalam pembelajaran selalu menggunakan berbagai pendekatan, 

strategi, dan metode pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik 

memahami materi yang diajarkannya. Namun masih sering terdengar keluhan 

dari para guru dilapangan tentang materi pelajaran yang terlalu banyak dan 

keluhan kekurangan waktu untuk mengajarkannya. 

Berbagai pendekatan dan model pembelajaran dapat dilakukan guru 

dalam setiap pembelajaran di kelas. Pembelajaran berkualitas dapat dicapai 

apabila guru mau melakukan berbagai strategi, pendekatan dan model 

pembelajaran. Dengan menerapkan model-model pembelajaran, guru dapat 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal dan 

meningkatkan prestasi belajar. 

Pembelajarann yang dapat meningkatkan prestasi belajar adalah proses 

pembelajaran yang ideal. Pada dasarnya, proses pembelajaran yang ideal 

adalah proses pembelajaran yang mampu membuat siswa mengembangkan 

daya imaginatif dan kreatifitas pemikiran mereka dalam belajar. Salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar adalah mata pelajaran IPA. 
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Secara umum, mata pelajaran IPA dianggap mampu meningkatkan daya nalar 

serta kretifitas siswa. Kurikulum IPA di Sekolah Dasar menyatakan bahwa 

IPA adalah hasil dari perbuatan manusia yang berupa pengetahuan, gagasan, 

dan konsep dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

penyelidikan, penyusunan, dan pengujian gagasan-gagasan. Oleh sebab itu 

kurikulum IPA di Sekolah Dasar memguraikan pembelajaran IPA pada 

strategi berpikir tingkat tinggi ( Suparno Y. Setyaningsih, 2001:91 ) 

Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia menganut sistem 

spiral, artinya beberapa materi/ konsep dibahas ulang ditingkat pendidikan 

berikutnya, dan semakin tinggi tingkatan pendidikan pembahasan materi lebih 

komplek dan mendalam. Namun prinsip tersebut bukan berarti bahwa dengan 

membahas permasalahan yang lebih mendalam kemudian membuat guru 

berpikir skeptis sehingga melupakan keterkaitan antara ilmu yang satu dengan 

ilmu yang lain. 

Pengetahuan IPA lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara 

langsung mengkaji alam sekitar, untuk menganalisis, memahami konsep-

konsep didalamnya dan merumuskan hukum berdasarkan hukum IPA secara 

memadai. Oleh karena itu, pada mata pelajaran IPA dapat kita lihat bahwa, 

siswa akan belajar efektif apabila mereka terlibat secara langsung dalam 

pengorganisasian dan pertemuan ataupun pertalian serta hubungan-hubungan 

dengan informasi yang dihadapi. 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memperlukan usaha 

dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa 
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demi kelangsungan masa depannya. Demikian hanya dengan Indonesia 

menaruh harapan terhadap pendidikan dalam perkembangan masa depan 

bangsa ini, karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi 

muda dibentuk. Mesti diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar jangka 

panjang, yang harus ditata, disiapkan dan diberikan sarana maupun 

prasarananya dalam arti modal material yang cukup besar, tetapi sampai saat 

ini Indonesia masih berkutut pada problematika (permasalahan) klasik dalam 

hal ini yaitu kualitas pendidikan problematika ini setelah dicoba untuk dicari 

akar permasalahannya adalah bagaimana sebuah mata rantai yang melingkar 

dan tidak tahu dari mana harus diawali. 

Terkait dengan mutu pendidikan khususnya pendidikan pada jenjang 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai sat ini masih jauh 

dari apa yang kita harapkan. Berdasarkan pengamatan sebelumnya bahwa 

hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 01 Kebak, Kecamatan 

Kebakkramat sagat rendah dan hal ini bisa kita lihat dari rata-rata kelas 

semester 1 yaitu 50. Berbagai usaha telah dilakukan guru untuk meningkatkan 

prestasi belajar IPA pada siswa kelas V, namun hasilnya masih tetap sama 

yaitu siswa yang mendapat nilai tuntas 3 orang siswa dari 23 siswa. 

Untuk mengatasi masalah tersebut guru berusaha untuk menggunakan 

metode pendekatan heuristik, yaitu pendekatan pengajaran yang menyajikan 

sejumlah data dan siswa diminta untuk membuat kesimpulan dengan data 

tersebut. Dengan metode pendekatan heuristik ini siswa dapat lebih percaya 

atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada 
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menerima kata guru atau buku, dapat mengebangkan sikap untuk mengadakan 

studi eskprorasi (menjelajahi). 

Bedasarkan uraian tersebut maka peneliti terkait untuk mengambil 

judul tentang “ Penerapan Pendekatan Heuristik Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Sifat-sifat Cahaya Dalam Mata Pelajaran IPA Pada Siswa 

Kelas V SD Negeri 01 Kebak Tahun Ajaran 2011/2012”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Kurangnya kesadaran guru akan kewajibannya sebagai seorang guru, 

sehingga mengajar dianggap sebagai tugas saja, tidak ada kesadaran akan 

kewajaban seorang guru. 

2. Siswa merasa bahwa dalam proses belajar mengajar monoton, sehingga 

siswa kurang paham apa yang diterangkan oleh guru. 

3. Kurang aktifnya siswa sehingga ketidak mampuannya dianggap hal yang 

biasa, akhirnya semakin kitinggalan pelajaran dan prestasi belajar yang 

diraih sangat rendah. 

4. Kurangnya guru dalam menerapkan metode pendekatan heuristik, 

sehingga siswa hanya menerka dan membayangkan apa yang diterangkan 

oleh guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, memerlukan masalah yang harus dibatasi, yaitu  
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1. Pendekatan  pemebalajaran yang ditetapkan adalah pendekatan  heuristik, 

masalah dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 

konsep IPA pada siswa kelas 5 dengan sub pokok bahasan konsep sifat – 

sifat cahaya.  

2. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 01 Kebak. 

3. Murid yang diteliti berjumlah 23, terdiri dari pertempuan berjumlah 15, 

dan laki-laki berjumlah 8. 

 

D. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah dengan penerapan pendekatan heuristik dapat meningkatkan 

pemahaman konsep sifat – sifat cahaya dalam mata pelajaran IPA pada 

siswa kelas V SD Negeri 01 Kebak? 

2. Sebarapa besar peningkatan yang diperoleh melalui pendekatan heuristik 

dalam pemahaman konsep sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SD  

Negeri 01 Kebak. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk 

1. Mengetahui peningkatan hasil belajar IPA tentang konsep sifat cahaya 

melalui penerapan pendekatan heuristik pada siswa kelas V SD Negeri 01 

Kebak, tahun pelajaran 2011/2012. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada pembelajaran IPA , utamanya pada pemahaman konsep 

sifat-sifat cahaya melalui pendekatan heuristik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Hasil penelitian tindakan kelas ini dan bermanfaat bagi guru 

sebagai bahan masukan tentang penerapan metode pendekatan 

heuristik dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan 

pemahaman yang nyata dan hasil belajar. 

2) Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran 

aktif dalam pengembangan dan peningkatan kwalitas pendidikan 

menggunakan metode penerapan pendekatan heuristik. 

b. Bagi siswa 

1) Bagi siswa dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman nyata 

siswa terhadap materi dalam pembelajaran IPA. 

2) Siswa lebih aktif dalam belajar, tidak ada rasa tertekan waktu IPA 

dengan alasan pelajaran itu sulit. 

3) Meningkatkan perhatian, tanggung jawab, dan kreatifitas siswa 

dalam proses belajar mengajar. 
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c. Bagi sekolah 

1) Hasil penelitian ini bisa sebagai salah satu acuan dan motifasi bagi 

sekolah dalam usaha mengembangkan model pembelajaran 

sehingga akan berdampak pada peningkatan dan kemajuan sekolah 

dalam hasil belajar. 

2) Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

3) Sebagai informasi bagi semua tenaga pengajar mengenai metode 

mengajar menggunakan pendekatan heuristic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


