
 

 

 
 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Pendidikan tidak 

diperoleh begitu saja dalam waktu yang singkat, namun memerlukan proses 

sehingga menimbulkan hasil atau efek yang sesuai dengan proses yang telah 

dilalui. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.  

 

Berdasarkan  prasurvey  yang dilakukan peneliti di SDN 4 Kota Karang kelas 

V tentang pembelajaran IPA diperoleh gambaran bahwa pembelajaran yang 

dilaksanakan selama ini guru mengawali pembelajaran dengan langsung 

mengajak siswa mempelajari materi yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan 

inti guru menyampaikan materi dengan ceramah (konvensional) dan siswa 

hanya sebagai penerima, setelah penjelasan dirasa cukup, guru menugasi 

siswa mengerjakan latihan. Dilihat dari kecenderungan tersebut, guru 

mengawali pembelajaran tanpa menggunakan apersepsi, tidak ada pengantar 
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sebelum menyampaikan materi, sehingga siswa kurang tertarik dan kurang 

perhatian terhadap pembelajaran. Dari data prasurvey tersebut bahwa guru 

masih mendominasi pembelajaran atau pembelajaran masih berpusat pada 

guru (teacher centered). Sehubungan dengan data di atas, data ulangan harian 

semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 sebagai berikut. 

      Tabel 1.1: Distribusi Frekuensi Nilai Ulangan harian pelajaran IPA siswa 

kelas V.  

Interval Nilai Frekuensi 

9,5 – 10 

8,5 – 9,4 

7,5 – 8,4 

65 – 7,4 

5,5 – 6,4 

4,5 – 5,4 

3,5 – 4,4 

2,5 – 3,4 

1,5 – 2,4 

0,5 – 1,4 

3 

5 

3 

8 

6 

5 

5 

1 

3 

1 

Jumlah Siswa 40 

 

Dari data di atas, diketahui bahwa dengan Kriteria Ketuntasan Minimum 

yang telah ditentukan oleh guru SD Negeri 4 Kota Karang yaitu ≥ 65.  

Sebanyak 19 siswa telah tuntas, sedangkan 21 siswa belum tuntas belajar 

(lebih dari 50% jumlah seluruh siswa belum tuntas belajar). 

 

Salah satu alternatif yang tepat untuk pemecahan masalah di atas adalah 

strategi pembelajaran berbasis masalah. Karena penerapan strategi 

pemecahan masalah dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadikan 

siswa aktif, mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor, 

dan membuat cara berpikir siswa lebih ilmiah dan rasional, serta 

meningkatkan kesadaran untuk menghargai dan berperan serta dalam 
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memelihara, menjaga dan melestarikan alam  melalui pemecahan-pemecahan 

masalah.  

Akibat lainnya adalah hasil belajar yang dicapai siswa rendah atau belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Rata-rata hasil belajar yang 

dicapai siswa pada pelajaran IPA   kecil. Disamping itu kurang bervariasi 

metode mengajar yang digunakan guru, membuat siswa lebih tidak berminat 

mengikuti pembelajaran IPA. Berdasarkan paparan di atas, peneliti akan 

melakukan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

di kelas V SD N 4 Kota Karang.  

 

1.2 Indentifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, indentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penyampaian materi guru hanya menggunakan metode ceramah yang 

berlangsung monoton tanpa adanya komunikasi dua arah dengan siswa, 

sehingga membuat siswa tidak semangat dalam belajar. 

2. Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar belum maksimal 

3. Hasil belajar siswa belum mencapai KKM 

 

1.3  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, disusun rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

Bagaimanakah penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam 

pembelajaran IPA agar prestasi  meningkat? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada pembelajaran IPA kelas V SDN 4 Kota Karang melalui penerapan 

strategi pembelajaran berbasis masalah.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan proses belajarnya. 

b.Meningkatkan hasil belajarnya. 

c. Menjadi model bagi siswa dalam meningkatkan prestasinya. 

2. Bagi Guru 

a. Kemampuan memperbaiki pembelajaran. 

b. Berkembangnya profesionalisme diri. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai referensi dalam perbaikan pembelajaran di sekolah. 

b. Meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan, 

maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada : 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 4 Kota Karang Tahun               

Pelajaran 2012-2013 yang berjumlah 40 orang terdiri dari  22 siswa 

perempuan dan 18 siswa laki-laki. 
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2. Pembelajaran penemuan terbimbing dalam penelitian ini adalah pembelajaran     

yang melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam proses penerapan strategi 

pembelajaran IPA berbasis masalah dibawah bimbingan dan arahan guru. 

Dalam pembelajaran ini siswa ditempatkan untuk belajar sendiri untuk 

mengembangan kreatifitas dalam pemecahan masalah.   

3. Indikator KPS yang dilatihkan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Mengkomunikasikan (communicating) 

Mampu membaca informasi dalam tabel dan menjelaskan hasil percobaan. 

b. Menyimpulkan (inferring) 

Mampu membuat kesimpulan tentang suatu fenomena setelah 

mengumpulkan dan menginterprestasi data. 

Indikator keterampilan proses sains diukur melalui tes formatif yang dilakukan 

pada akhir siklus. 

4. Penguasaan konsep IPA siswa merupakan hasil nilai tes formatif pada materi 

pokok penerapan pembelajaran IPA berbasis masalah pada setiap akhir siklus. 

5. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKS (Lembar 

Kerja Siswa) yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara 

kronologis sehingga membantu siswa menemukan konsep dan membangun 

keterampilan proses sains mengkomunikasikan dan menyimpulkan siswa pada 

penerapan pembelajaran IPA berbasis masalah 

6. Materi pokok pada penelitian ini adalah penerapan pembelajaran IPA berbasis 

masalah 


