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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pembelajaran  sains  (IPA)  di  SD  berhubungan  dengan  cara mengetahui 

hal‐hal tentang alam yang dilakukan secara sistematis. Berkaitan dengan hal 

tersebut,  pembelajaran  sains  (IPA)  di  SD  tidak  hanya  tertuju  pada  hafalan 

yang berupa fakta‐fakta, konsep‐konsep, atau prinsip‐prinsip yang sudah ada, 

melainkan juga pada proses penemuan konsep‐konsep (Depdiknas, 2006).  

       Dari hasil survey lembaga internasional TIMSS 2011 (Trends International 

In Mathematics  and  Science  Study),  dilaporkan  bahwa  kemampuan  siswa 

Indonesia dalam bidang sains berada di urutan ke‐40 dengan skor 406 dari 42 

negara  yang  siswanya  dites  di  kelas VIII.  Skor  tes  sains  siswa  Indonesia  ini 

 turun  21  angka  dibandingkan  TIMSS  2007 

(http://edukasi.kompas.com/read/2012/12/14/09005434/Prestasi.Sains.dan.

Matematika.Indonesia.Menurun).  

       Salah  satu  faktor  penyebab  rendahnya  skor  kemampuan  sains  siswa 

terletak  pada  proses  pembelajaran  sains  (IPA)  di  sekolah  (Firman,  2007). 

Mata  pelajaran  IPA  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  eksak  yang 

diberikan  pada  siswa  dari  sekolah  dasar  sampai  sekolah  menengah  atas. 

Pelajaran  IPA dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan bagi 

siswa,  karena  guru  dalam  mengelola  pembelajaran  masih  bersifat 
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konvensional.  Transfer  pengetahuan  sains  (IPA)  siswa  diperoleh  melalui 

penjelasan  atau  ceramah mengenai  konsep  yang  bersifat  abstrak  sehingga 

mengakibatkan siswa tidak memahami konsep. Konsep sains yang dilakukan 

melalui  pengamatan  objek  secara  langsung  (alam  sekitar)  dapat 

menumbuhkan  kemampuan  dan  pengalaman  belajar  dan  membentuk 

pengetahuan siswa. 

       Tujuan pembelajaran IPA di SD dalam Badan Nasional Standar Pendidikan 

(Depdiknas, 2006) salah satunya adalah mengembangkan ketrampilan proses 

untuk  menyelidiki  alam  sekitar,  memecahkan  masalah,  dan  membuat 

keputusan.  Richarson  (Iskandar,  2009:  200)  mengemukakan  bahwa  siswa 

dapat mempelajari berbagai masalah kehidupan dari alam sekitar.  

       Sekolah alam adalah salah satu bentuk pendidikan alternatif (Syariffudin, 

2008). Sekolah alam menerapkan konsep pendidikan berbasis alam semesta, 

yang menekankan proses pembelajaran  secara  langsung dari  alam. Melalui 

konsep  sekolah  alam,  diharapkan menjadi  tempat  mengasah  kemampuan 

siswa dalam proses penemuan konsep sains.  

       Sekolah  alam  satu‐satunya  yang  ada  di  Kota  Surakarta  adalah  SD 

Muhammadiyah  Alam  Surya  Mentari.  Berdasarkan  hasil  observasi  awal 

kegiatan pembelajaran di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta 

mengusung konsep pendidikan dini berbasis alam. Didesain untuk melahirkan 

pribadi‐pribadi  yang  sejak  dini  siap  menjalankan  misi  penciptaan‐Nya, 

sebagai pemelihara dan pimpinan di bumi. Dalam aplikasinya, alam dijadikan 
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sebagai  sumber  bermain,  belajar  secara  terpadu  dan  menyenangkan. 

Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  penulis  menemukan  sesuatu  yang 

menarik  dari  sekolah  tersebut.  Siswa‐siswa  sekolah  alam  mempunyai 

kepedulian terhadap alam yang cukup baik karena merasa selalu berada dan 

berinteraksi dengan alam. 

       Melalui  pembelajaran  IPA  di  SD Muhammadiyah  Alam  Surya Mentari, 

diharapkan  siswa dapat membangun pengetahuannya melalui alam  sebagai 

sumber belajar. 

B. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah 

bagaimana  pengelolaan  pembelajaran  sains  di  SD  Muhammadiyah  Alam 

Surya Mentari Surakarta. Fokus tersebut dapat dijabarkan ke dalam subfokus 

berikut ini:  

1. Bagaimana  pengelolaan  materi  pembelajaran  sains  kelas  IV  SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta? 

2. Bagaimana  pengelolaan  interaksi  pembelajaran  sains  kelas  IV  SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta?  

3. Bagaimana  pengelolaan  evaluasi  pembelajaran  sains  kelas  IV  SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian  

       Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan umum penelitian ini adalah 

untuk  mendeskripsikan  pengelolaan  pembelajaran  sains  di  SD 

Muhammadiyah  Alam  Surya  Mentari  Surakarta.  Berikut  tujuan  khusus 

penelitian ini:  

1. Mendeskripsikan  pengelolaan  materi  pembelajaran  sains  kelas  IV  SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta. 

2. Mendeskripsikan  pengelolaan  interaksi  pembelajaran  sains  kelas  IV  SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta. 

3. Mendeskripsikan  pengelolaan  evaluasi  pembelajaran  sains  kelas  IV  SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

       Penelitian  ini  diharapakan  memberikan  manfaat  baik  yang  bersifat 

teoritis maupun praktis, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  pertimbangan 

kebijakan  dan  bermanfaat  bagi  dinas  untuk  meningkatkan  mutu 

pendidikan.  

b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  dinas 

pendidikan  sebagai  sumbangan  informasi  dalam  pengembangan 

sumber daya manusia pendidikan.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi  Guru,  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan 

pertimbangan  untuk  mengembangkan  kompetensi  guru  dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan.  

b. Bagi Dinas terkait, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan  dalam  rangka  mengambil  kebijakan  dalam  strategi 

peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.  


