
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu studi internasional yang mengukur tingkat pencapaian kemampuan 

sains siswa adalah Trends in International Mathematics Science Study 

(TIMSS) yang dikoordinasikan oleh International Association for the 

Evaluation of Education Achievment (IEA). Pada TIMSS 2011, posisi 

Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 42 negara dengan nilai rata-rata 

406. Informasi penilaian TIMSS tersebut menunjukkan kemampuan sains 

siswa Indonesia mengalami penurunan prestasi. Kemampuan sains siswa 

Indonesia di TIMSS masih di bawah nilai rata-rata (500) dan secara umum 

berada pada tahapan terendah (Low International Brenchmark) (Kemdikbud, 

2013: 1). Rendahnya mutu hasil belajar sains siswa tersebut menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran sains di sekolah-sekolah Indonesia telah 

mengabaikan perolehan kepemilikan literasi sains siswa (Syaadah, 2013: 1). 

Pada survey Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 

2012, dari total 65 negara dan wilayah yang masuk survei PISA, Indonesia 

menduduki ranking ke-64 atau hanya lebih tinggi satu peringkat dari Peru. 

Hasil penelitian Programme for International Student Assesment  (PISA) dan 

Trends in International Mathematics and Science Study  (TIMSS)  
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menempatkan Indonesia di posisi bawah dalam daftar negara dari segi 

kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan tersebut ditentukan dengan hasil 

pembelajaran sains di setiap jenjangnya (Kemdikbud, 2013: 1). Standar dan 

praktek penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilakukan dengan 

memperhatikan berbagai kompetensi siswa, perlu diperbaiki. Mengacu pada 

soal TIMSS, dapat ditunjukkan bahwa soal pilihan ganda pun dapat 

mengukur kemampuan bernalar siswa dan pemecahan masalah (Tjalla, 2011: 

19). 

Tingkat literasi sains peserta didik di Indonesia masih rendah. Rendahnya 

kemampuan literasi sains siswa tersebut disebabkan oleh kurikulum, 

pembelajaran, dan asesmen IPA di Indonesia yang mengedepankan dimensi 

konten dan melupakan dimensi konteks serta proses sebagaimana yang 

dituntut dalam TIMSS. Hal tersebut dapat mengindikasikan rendahnya 

kualitas siswa Indonesia, terutama dalam memecahkan masalah-masalah 

secara ilmiah dalam situasi nyata dan dalam memecahkan permasalahan 

lingkungan (Firman, 2007: 32). 

 

Salah satu penyebab dari rendahnya skor literasi sains siswa Indonesia adalah 

proses pembelajaran IPA di sekolah. Transfer pengetahuan dari guru ke siswa 

sebagian besar disampaikan dengan mendengarkan penjelasan ataupun 

ceramah mengenai suatu konsep yang bersifat abstrak sehingga siswa sulit 

untuk memahami konsep tersebut. Padahal pengamatan objek secara 

langsung dapat memberikan pengalaman yang berbeda terhadap siswa 
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dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan saja. Pengalaman 

tersebutlah yang akan membentuk pengetahuan siswa (Herdiani, 2013: 25). 

Berdasarkan hasil penelitian Rochintaniawati (2008: 6) pada kabupaten 

Bandung Barat, sebanyak 66% guru kelas di SD masih menerapkan metode 

ceramah dalam melakukan pembelajaran IPA, 22% menerapkan diskusi 

kelompok, 6% eksperimen, dan 6% ekspositori. Sedangkan guru yang 

menerapkan pendekatan secara individual sebanyak 67% dan dengan 

berkelompok sebanyak 33%. Pembelajaran IPA kurang memberdayakan atau 

kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif melakukan kegiatan 

yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kurang 

mengembangkan keterampilan proses IPA. Pembelajaran dilakukan secara 

klasikal, kurang mengembangkan kerjasama siswa. 

 

Dalam pembelajaran IPA diharapkan guru menerapkan pembelajaran 

konstruktivisme dengan pendekatan saintifik dimana siswa belajar dengan 

cara mengkonstruksi pengetahuan atau pemahaman yang baru tentang 

fenomena-fenomena dari pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Hal ini 

bersesuaian dengan hakikat IPA yang dibangun atas dasar proses ilmiah, 

produk ilmiah, dan sikap ilmiah. Pembelajaran konstruktivisme menekankan 

bahwa pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan hasil konstruksi siswa 

sendiri. Pembelajaran konstruktivisme ini dapat pula memberi kesempatan 

kepada siswa agar dapat mengaitkan materi baru ke materi yang sudah 

dipelajari sebelumnya, sehingga dapat dikatakan sebagai pembelajaran 

bermakna untuk memahami konsep. Guru diharapkan dapat membantu siswa 

dalam mencapai pemahaman dalam pembelajaran dengan memberi 
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pengalaman konkret kepada siswa agar terbiasa dalam memecahkan 

permasalahan IPA (Pannen, 2010: 29). 

Pada saat ini, proses pembelajaran IPA di Indonesia umumnya masih 

menerapkan teacher centered dimana guru hanya mengajarkan IPA sebagai 

suatu produk tanpa mengedepankan proses dan sikap ilmiah. Oleh karena 

permasalahan tersebut, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Profil Guru dalam Pembelajaran IPA pada Kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri se-Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah penelitian ini adalah 

“Bagaimana profil guru dalam pembelajaran IPA pada kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri di Rajabasa Bandar Lampung?”, dengan rincian masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran IPA pada kelas IV Sekolah Dasar di Rajabasa 

Bandar Lampung sudah sesuai dengan standar proses? 

2. Apakah pembelajaran IPA pada kelas IV Sekolah Dasar di Rajabasa 

Bandar Lampung sudah sesuai dengan hakikat IPA dengan menerapkan 

pendekatan saintifik? 

3. Apakah pembelajaran IPA pada kelas IV Sekolah Dasar di Rajabasa 

Bandar Lampung sudah sesuai dengan pembelajaran konstruktivisme? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 
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mendeskripsikan profil guru dalam pembelajaran IPA sesuai dengan standar 

proses, hakikat IPA dengan pendekatan saintifik, dan konstruktivisme pada 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sekolah: informasi tentang profil guru dalam pembelajaran IPA. 

2. Guru: bahan evaluasi atau refleksi guru dalam membelajarkan IPA. 

3. Peneliti: menjadi pengalaman dan pembelajaran peneliti sebagai calon 

guru. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap hasil penelitian, maka 

peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Profil guru dalam penelitian ini adalah ikhtisar atau gambaran mengenai 

bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran IPA di kelas. 

2. Subyek penelitian ini adalah guru kelas IV yang membelajarkan IPA pada 

Sekolah Dasar Negeri di Rajabasa Bandar Lampung. 

3. Profil mengajar guru yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana 

guru dalam membelajarkan IPA sesuai dengan standar proses, hakikat IPA 

dengan menerapkan pendekatan saintifik, dan pembelajaran 

konstruktivisme. 

 

F. Kerangka Pikir 

Seorang guru kelas pada sekolah dasar hendaknya memiliki keprofesionalan 

dalam melakukan pembelajaran IPA. Keprofesionalan tersebut dapat 
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dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pelatihan yang diikuti, dan latar 

belakang kepribadian guru tersebut. Keprofesionalan guru salah satunya 

berupa kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang seharusnya mengacu pada standar proses. Dalam 

pembelajaran IPA, guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang 

sesuai dengan hakikat IPA dengan pendekatan saintifik, menggunakan 

pembelajaran konstruktivisme dimana hal tersebut harus didukung pula 

dengan sarana dan prasarana di sekolah. Dengan demikian, dari proses 

pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru tersebut nantinya dapat 

menghasilkan lulusan yang bermutu. 

Untuk memperjelas isi dari kerangka pikir, dapat dilihat pada skema di bawah 

ini: 

 

Guru 

Pelatihan Latar Belakang Pendidikan Latar Belakang 

Kepribadian 

Pembelajaran IPA 

Standar Proses 

Hakikat IPA 

Pembelajaran 

Konstruktivisme 

Sarana dan 

Prasarana 

Lulusan 

Gambar 1. Skema kerangka pikir 


