
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan pemberian stimulus kepada

siswa dengan harapan terjadinya respon yang positif pada diri siswa. Guru

harus mampu memberi stimulus dalam proses pembelajaran agar siswa

memberi respon positif. Siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan

juga akan berpengaruh pada penguasaan materi yang diserap siswa akan

optimal. Oleh sebab itu seorang guru harus dapat mensiasati agar proses

pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik.

Guru dituntut untuk memiliki kompetensi terhadap materi yang diajarkan,

pada metode observasi yang melibatkan dalam pengamatannya berkaitan

dengan secara langsung pada objek, dan kompetensi dalam hal

memberdayakan semua komponen pembelajaran, dapat mencapai tujuan

pembelajaran yang dimaksud.

Salah satu cara untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran

adalah dengan menggunakan metode observasi. Dengan belajar metode

observasi siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Metode ini juga menekankan pada aktivitas interaksi diantara siswa untuk
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saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai hasil

belajar yang optimal.

Penelitian tentang penggunaan metode observasi telah dilakukan oleh

Kurniawan (2010: 47), yang menunjukkan bahwa metode observasi dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian lainnya juga

dilakukan oleh Azizah (2010: 42), yaitu penggunaan metode observasi dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Pada tahun ajaran 2012-2013, hasil nilai ujian semester siswa kelas IV

IPA di SD Negeri 1 Sawah Lama Bandar Lampung rendah dan kurang dari

KKM sebesar 62. Untuk itu peneliti ingin mengetahui sebab-sebab rendahnya

hasil nilai ujian semester siswa kelas IV IPA di SD Negeri 1 Sawah Lama

Bandar Lampung.

Hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa, penyebab hasil

belajar IPA di SD Negeri 1 Sawah Lama Bandar Lampung yang rendah

adalah pembelajaran IPA berlangsung satu arah dan penggunaan metode

pembelajaran yang kurang tepat. Akibatnya, IPA dianggap siswa sebagai

pelajaran yang kurang menarik dan sulit untuk dimengerti. Penggunaan

metode pembelajaran yang kurang tepat menyebabkan siswa sulit untuk

memahami materi.

Siswa hanya sekedar mengetahui konsep tanpa memahaminya secara

mendalam dan kurang aktif selama proses pembelajaran. Akibatnya informasi

yang diterima siswa tidak maksimal dan hasil belajar IPA menjadi rendah.
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Mata pelajaran IPA yang telah ditetapkan KKM-nya 62, masih terdapat

banyak siswa yang belum mencapai nilai tersebut. Dari 28 siswa pada

semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 terdapat 18 siswa yang belum

mencapai nilai KKM atau 68%.

Aktivitas siswa dalam mata pelajaran IPA, menunjukkan bahwa sebagian

besar siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran IPA di SD, kurangnya

interaksi siswa dengan guru maupun antar siswa, kurangnya keterlibatan

siswa secara langsung dalam pembelajaran, dan siswa kurang mempunyai

rasa ingin tahu yang mendalam terhadap materi yang diberikan, serta dilihat

dari hasil ulangan harian menunjukkan masih banyak siswa yang hasil

belajarnya masih kurang memuaskan. Hal tersebut salah satunya dikarenakan

pembelajaran IPA di SD terlalu banyak konsep ataupun teori yang harus

dihapalkan.

Berdasarkan uraian diatas, akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Penggunaan Metode Observasi Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA

Siswa Pada Materi Pokok Struktur Dan Fungsi Bunga Pada Kelas IV  SD

Negeri 1 Sawah Lama Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :
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1. Apakah metode observasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada

materi pokok struktur dan fungsi bunga di-SD Negeri 1 Sawah Lama

Bandar Lampung ?

2. Apakah metode observasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada

materi  pokok struktur dan fungsi bunga di-SD Negeri 1 Sawah Lama

Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi pokok

struktur dan fungsi bunga dengan mengunakan metode observasi.

2. Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi pokok

struktur dan fungsi bunga dengan menggunakan metode observasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi siswa, penggunaan metode observasi siswa mampu lebih mudah

memahami materi mata pelajaran IPA pokok struktur dan fungsi bunga.

2. Bagi guru IPA, memberikan alternatif dalam memilih metode

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar

siswa.
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3. Bagi sekolah, penggunaan metode observasi dapat dijadikan masukan

untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA di sekolah.

4. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode observasi untuk

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IVA dan IVC semester ganjil SD

Negeri 1 Sawah Lama Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

2. Materi dalam penelitian ini adalah materi pokok Struktur dan Fungsi

Bunga, dengan Kompetensi Dasar menjelaskan hubungan antara struktur

bunga tumbuhan dengan fungsinya (KD 2.4).

3. Aktivitas belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah kegiatan-

kegiatan lisan yaitu: (1) mengungkapkan ide dan gagasan, (2) bertanya, (3)

bekerja sama, (4) melakukan pengamatan dan (5) kemampuan membuat

kesimpulan.

4. Hasil belajar siswa yang dimaksud adalah ranah kognitif, diukur dari hasil

pretes sebagai penilaian awal siswa dan postes sebagai penilaian akhir

siswa yang ditinjau berdasarkan perbandingan N-gain.
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F.  Kerangka Pikir

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang menggunakan dua

kelas. Pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk membandingkan hasil

belajar dan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode observasi dan

penggunaan metode diskusi, pada pokok struktur dan fungsi bunga.

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini:

Keterangan :  X = Variabel bebas (Metode observasi)
Y = Variabel terikat (Aktivitas belajar siswa)

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat

G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode

observasi terhadap hasil belajar dan aktivitas belajar siswa pada

materi pokok struktur dan fungsi bunga.

H1 : Ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode observasi

terhadap hasil belajar dan aktivitas belajar siswa pada materi pokok

struktur dan fungsi bunga.
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