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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap orang, oleh sebab itu 

pendidikan harus mendapatkan perhatian dan prioritas yang tinggi oleh 

pemerintah, pengelola maupun masyarakat umumnya. Pendidikan umumnya 

tercipta dalam situasi formal di lingkungan sekolah melalui proses pembelajaran 

di kelas yang melibatkan interaksi guru dan siswa. Suatu pendidikan yang penting 

adalah proses siswa dapat memahami dan mengerti maksud dari pembelajaran. 

Pendidikan dilihat dari definisi merupakan usaha sadar yang dilakukan 

oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau kegiatan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. 

Usaha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran dimana ada pendidik 

yang melayani peserta didiknya melakukan kegiatan belajar, dan pendidik menilai 

atau mengukur tinggat keberhasilan belajar peserta didik tersebut dengan prosedur 

yang telah ditentukan (Syaful Sagala, 2003:4)  

Mutu pendidikan nasional akan menjadi barometer sumber daya manusia 

terutama generasi penerus. Apabila kita menginginkan generasi penerusyang 

kreatif, mandiri, inovatif, dan demokratis yang bertumpu pada akhlak mulia 

seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi: 
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Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Untuk merealisasikan hal tersebut, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) di sekolah daras bertujuan untuk: (1) memperoleh keyakinan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya; (2) mengembangkan pengetahuan dan konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari: (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang hubungan 

yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat: (4) 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

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

untuk berperan seta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan. 

Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga Ilmu Pengetahuan Alam bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam  menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA  menekankan pada 
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pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam secara alamiah. Pendidikan IPA diarahkan 

untuk lebih memperdalam dan memahami tentang alam sekitar.   Dalam 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dikembangkan pembelajaran yang 

memperdayakan siswa. sebuah pembelajaran yang tidak hanya mengharuskan 

peserta didik untuk menghafal fakta-fakta tetapi pembelajaran yang mendorong 

siswa untuk kreatif, aktif, dan mengkonstruksikan di benak mereka sendiri. 

Dalam pembelajaran IPA untuk memberdayakan siswa untuk mencapai 

hasil belajar yang baik banyak menghadapi hambatan maupun kendala sehingga 

fakta nyata sehari-hari menyatakan bahwa tingkat keberhasilan siswa Sekolah 

Dasar masih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada nilai rata-rata sikap ilmiah 

dalam Nilai Ulangan Harian maupun Nilai Ulangan Akhir Semester masih 

rendah. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal dalam proses pendidikan yaitu berasal dari diri peserta 

didik sendiri. Misalnya minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. 

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik yaitu 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 

Dalam pembelajaran di dalam kelas, guru berperan untuk menciptakan 

situasi yang aktif, kreatif, inovati, efektif, dan menyenangkan dalam proses 

kegiatan pembelajaran. Guru yang professional selalu berfikir bagaimana 

mengembangkan strategi dan metode pembelajaran, menyesuaikan dengan 
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karakteristik maupun lingkungan belajar siswa. Misalnya siswa sehabis olahraga 

atau jam terkhir, guru diharapkan tidak mengguakan metode pembelajaran yang 

monoton seperti ceramah dan tanyajawab. Siswa akan menjadi bosan dan tidak 

bersemangat dalam mengikuti  pelajaran, bahkan siswa akan sulit menerima 

materi yang disampaikan oleh guru. Akan lebih tepat guru apabila guru 

menggunakan kooperatif untuk merangsang pengetahuan baru yang dimiliki 

peserta didik dan juga membangkitkan minat peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran. 

Metode “Papan Screbble Perpiasahan” diharapan dapat membantu seorang 

guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Metode ini merupakan suatu 

permainan yang dapat meningkakan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Sehingga siswa mampu untuk menyerap materi yang di ajarkan 

oleh guru, dan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 

SD Muhammadiyah 16 Karangasem juga tidak terlepas dari permasalahan 

mengenai proses pembelajaran IPA. Kelas IV SD Muhammadiyah 16 

Karangasem terdiri dari tiga kelas. Hasil observasi yang dilakukan terhadap kelas 

IV.C pada hasil belajar IPA adalah nilai hasil belajar IPA masih rendah.  

Rendahnya hasil bejajar tersebut dapat terlihat dari ketidak aktifan siswa dalam 

mengikuki pelajaran (siswa pasif), kurangnya perhatian siswa saat mengikuti 

pelajaran, siswa tidak berani untuk bertanya kepada guru tentang materi yang 

belum dipahami, dan siswa tidak mampu mengerjakan soal evaluasi dengan 

benar. Kurang dari 60% siswa mendapatkan nilai hasil belajar yang baik saat 
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diadakan evaluasi pembelajaran. 55% siswa yang mendapatkan nilai baik, 

sedangkan 45% mendapatkan nilai rendah. 

Kurangnya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran dapat 

menyebabkan rendahnya hasil belajar yang diinginkan. Selain itu pembelajaran 

yang berpusat pada guru juga mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. 

Proses pembelajaran yang searah, monoton, dan didominasi oleh guru 

menyebabkan kurangnya aktivitas siswa yang mengarah pada proses 

pembelajaran yang aktif, siswa akan merasa jenuh dan kurang tertarik dalam 

mengikuti pelajaran. Hal ini dapat menyebabkan hasil belajar yang rendah. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang “Upaya meningkatkan hasil belajar IPA melaluai metode pembelajaran 

Papan Screbble pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 Karangasem 

Surakarta”. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identitas masalah penelitian ini 

yaitu: 

1. Guru belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja sehingga membuat 

pembelajaran menjadi membosankan. 

2. Siswa belum sepenuhnya menangkap materi yang diajarkan karena siswa 

tidak ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. 



6 
 

 
 

3. Proses pembelajaran pasif, hanya berpusat pada guru. Sehingga 

mengakibatkan hasil belajar IPA tidak sesuai dengan KKM. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian tindakan kelas masalah yang dihadapi sangat banyak, 

sehingga peneliti hanya memberikan batasan antara lain : 

Penggunaan metode pembelajaran Papan Screbble Perpisahan pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas IV dan peningkatkan hasil belajar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah penggunaan metode pembelajaran Papan Screbble Perpisahan 

dapat meningkatkan hasil bejalar dalam mata pelajaran IPA pada siswa kelas IV 

SD Muhammadiyah 19 Karangasem Surakarta? 

E. Tujuan Penelian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

pembelajaran Papan Srcebble Perpisahan dalam mata pelajaran IPA pada siswa 

kelas IV. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritik 

a. Sebagai  sumbangan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian 

khususnya tentang penggunaan metode Papan Screbble Perpisahan untuk 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV SD. 

b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Sebagai  salah satu pilihan guru untuk menggunakan metode 

pembelajaran Papan Screbble Perpisahan dalam pembelajaran IPA, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi siswa 

Penggunaan metode Papan Srebble Perpisahan dapat meningkatkan 

kreativitas dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPA pada siswa 

Kelas IV. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai masukan dalam rangka meningkatkan hasil  belajar dalam 

kegiatan pembelajaran IPA di sekolah. 

 


