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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat dipandang sebagai produk dan sebagai 

proses. Secara definisi, IPA sebagai produk adalah hasil temuan-temuan para ahli 

ilmu pengetahuan alam, berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori-teori. Sedangkan 

IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli dalam 

menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan 

tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam.  IPA sebagai produk 

tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya IPA sebagai proses. Siswa SD yang secara 

umum berusia 6-12 tahun, secara perkembangan kognitif termasuk dalam tahapan 

perkembangan operasional konkrit. Tahapan ini ditandai dengan cara berpikir 

yang cenderung konkrit/nyata. Siswa mulai mampu berpikir logis, misalnya 

mengelompokkan, merangkaikan sederetan objek, dan menghubungkan satu 

dengan yang lain.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pembelajaran IPA di SD yang perlu 

diajarkan adalah tidak hanya berupa produk, akan tetapi juga proses karena antara 

keduanya tidak dapat dipisahkan.   Dengan demikian guru sangat berperan sebagai 

fasilitator dalam Pembelajaran IPA. 
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Mengingat proses pembelajaran merupakan suatu langkah untuk membimbing 

siswa dalam menguasai suatu konsep mempunyai prinsip, siswa dibimbing 

melalui metode mengajar dan media pembelajaran sehingga dapat menguasai 

konsep-konsep IPA. Namun demikian masih banyak siswa yang kurang bisa 

memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam Pembelajaran IPA. Hal ini 

terlihat dari pengamatan awal, ditemukan bahwa Hasil belajar IPA pada anak 

kelas IV SDN 1 Raja Basa Jaya Bandar Lampung rata–rata rendah, yakni dari 25 

siswa yang ada hanya 32  persen yang memenuhi KKM.  Selebihnya 68  persen 

masih jauh di bawah KKM.  Distribusi hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut. 

Tabel 1. Prosentase Hasil Tes Formatif IPA Siswa Kls IV SDN 1 Raja Basa Jaya 

Bandar Lampung Tahun 2010/2011 

SKOR JUMLAH SISWA   PERSENTASE (%) 
KETUNTASAN 

BELAJAR 

70 – 74 2 8,00 Tuntas 

65 – 69 6 24,00 Tuntas 

60 – 64 3 12,00 Tidak Tuntas 

55 – 59 10 40,00 Tidak Tuntas 

50 – 54 2 8,00 Tidak Tuntas 
45 – 49 2 8,00 Tidak Tuntas 

Jumlah Siswa 25 100,00  

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman di atas, rendahnya hasil belajar tersebut 

disebabkan karena kegiatan pembelajaran selama ini hanya sekedar mentransfer 

materi dari guru ke siswa, guru belum mampu membangkitkan budaya belajar 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk 

memahami konsep IPA. Selain itu, guru jarang menggunakan media 

pembelajaran, siswa jarang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran padahal IPA 

harus banyak melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui praktik atau 
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eksperimen untuk menemukan konsep IPA. Atas dasar hal tersebut maka perlu 

ada suatu tindakan pembelajaran untuk memperbaiki hasil belajar IPA. Salah satu 

tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan metode penemuan, 

mengingat proses pembelajaran merupakan suatu langkah untuk membimbing 

siswa dalam menguasai suatu konsep mempunyai prinsip, siswa dibimbing 

melalui metode mengajar dan media pembelajaran sehingga dapat menguasai 

konsep-konsep IPA. Namun demikian masih banyak siswa yang kurang bisa 

memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam Pembelajaran IPA.  

Kegiatan pembelajaran selama ini hanya sekedar mentransfer materi dari guru ke 

siswa, guru belum mampu membangkitkan budaya belajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep IPA 

sehingga hasil belajar IPA meningkat.  Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan 

adanya suatu tindakan pembelajaran yang dapat membantu siswa meningkatkan 

hasil belajar.  Adapun salah satu tindakan pembelajaran yang dianggap dapat 

meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa adalah metode penemuan. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan merupakan pembelajaran 

yang dapat membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat bimbingan antara pengetahuan 

yang dimilikinya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan terjadi 

komunikasi dua arah, yakni antara guru dengan siswa dan begitu sebaliknya siswa 

dengan guru dan siswa dengan siswa, mengingat metode penemuan merupakan 

suatu metode mengajar dimana guru bersama siswa mencoba mengerjakan sesuatu 

serta mengamati proses dari hasil percobaan itu.  Misalnya, ingin memperoleh 
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jawaban tentang kebenaran sesuatu, mencari cara-cara yang lebih baik, 

mengetahui elemen/unsur-unsur apakah yang ada pada suatu benda, ingin 

mengetahui apakah yang akan terjadi, dan sebagainya. Metode penemuan atau 

percobaan dapat diartikan juga sebagai suatu metode pemberian kesempatan 

kepada siswa perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses 

atau percobaan. 

1.2  Identifikasi Masalah  

1. Dalam pembelajaran guru cenderung hanya menggunakan metode ceramah 

2. Dalam pembelajaran guru jarang menggunakan alat peraga 

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SDN 1 Rajabasa Jaya 

Bandar Lampung masih rendah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pada 

penelitian ini adalah: Apakah penggunaan metode penemuan dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas IV di SDN1 Rajabasa Jaya Bandar Lampung. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

menggunakan metode penemuan pada siswa kelas IV SDN 1 Rajabasa Jaya 

Bandar Lampung.   

 

 

 



5 
 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut : 

1.  Bagi Siswa. 

Bermanfaat dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran IPA di SDN 1 Rajabasa Jaya. 

 

2.  Bagi Guru : 

a. Menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam upaya   

meningkatkan hasil belajar IPA Siswa kelas IV SDN 1 Rajabasa Jaya  

Bandar Lampung. 

b. Motivasi guru untuk melaksanakan penelitian yang tentunya sangat 

bermanfaat untuk memperbaiki pembelajaran. 

 


