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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003,menyatakan:  

Pendidikan adalah usaha sadar danterencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar  peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

 

Bertolak dari Undang-undang SISDIKNAS, Pendidikan merupakan hal yang 

terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapat dan 

berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan 

merupakan suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu 

untuk menjadi insan yang terdidik sehingga dapat hidup dan melangsungkan 

kehidupan. 

Dalam pendidikan formal khususnya di sekolah dasar, ada sejumlah mata 

pelajaran yang diajarkan kepada siswa, yang bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan yang seluas-luasnya serta meningkatkan kemampuan siswa yang 

kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu mata 

pelajaran tersebut yang penting dikuasa oleh siswa adalah mata pelajaran IPA, hal 

ini dikarenakan IPA sangat erat kaitanya dengan kehidupan sehari-hari siswa. IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.  Penerapan 
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IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap 

lingkungan. 

Depdiknas (2003), menyatakan bahwa pelajaran sains harus mencakup kerja 

ilmiah dan konsep. Dalam KTSP metode ilmiah tidak dimunculkan sebagai 

bagian terpisah namun menjadi jiwa dari seluruh topik (BNSP, 2006).  Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Selain itu, IPA juga merupakan ilmu yang 

bersifat empirik dan membahas tentang fakta dan gejala alam. Fakta dan gejala 

alam tersebut menjadikan pembelajaran IPA tidak hanya verbal tetapi juga 

faktual. Hal ini menunjukan bahwa, hakikat IPA sebagai proses diperlukan untuk 

menciptakan pembelajaran IPA yang empirik dan faktual. Pembelajaran IPA 

berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan 

pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh rahasia yang tak habis-

habisnya. Khusus untuk IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu peserta didik  secara alamiah. 

Pembelajaran IPA seharusnya melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran, namun faktanya demikian. Peserta didik hanya di suapi konsep-

konsep materi IPA tanpa dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Proses 

pembelajaran masih berpusat pada guru. Padahal jika melihat kondisi kelas yang 

jumlah peserta didiknya cukup banyak, maka guru akan mengalami kesulitan 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan 

kurangnya pemahaman peserta didik dan peserta didik cenderung terlihat pasif. 

Ketika di lontarkan pertanyaan peserta didik pun cenderung terdiam karena 

merasa tidak mengerti. Peserta didik tidak pernah mau bertanya karena guru 

cenderung hanya memberikan materi saja tanpa memberi kesempatan kepada 

peserta didik yang tidak mengerti untuk bertanya, sehingga peserta didik tidak 
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terbiasa dengan tanya jawab. Lebih jauh lagi akibat dari kurangnya pemahaman 

maka hasil belajar peserta didik tidak mengalami peningkatan. 

Seperti yang kita ketahui, telah terjadi inovasi dalam pembelajaran yang 

awalnya hanya bersifat konvensional sampai modern. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Seperti munculnya 

berbagai model dan metode pembelajaran yang belandaskan kepada pembelajaran 

konstruktivisme. 

Konstruktivisme (constructivism) merupakan landasan berpikir (filosofi) 

pendekatan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang sangat terbatas (sempit) dan tidak dengan 

tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang 

siap untuk diambil dan diingat. Tetapi manusia harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu 

dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya, dan bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri. 

Dengan paham konstruktivistik, siswa hendaknya diberi kesempatan untuk 

mengintergrasikan dan menggabungkan informasi dari sumber-sumber berbeda, 

menciptakan jenis-jenis yang baru, serta kerangka dan model-model yang baru. 

Dengan kata lain, guru bukan sebagai pelayan pengetahuan semata namun sebagai 

fasilitator belajar. 

Dengan demikian siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari suatu 

kebenaran, mencari suatu data baru yang diperlukannya, mengolah sendiri, 

membuktikan suatu dalil atau hukum dan menarik kesimpulan atas proses yang 

dialaminya itu. Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu 

mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang 

dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Melatih siswa untuk berpikir 

yang ilmiah (scientific thinking).  
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Dari hasil observasi yang telah dilakukan hasil belajar siswa terbilang rendah 

pada pembelajaran IPA. 56% dari 39 siswa, 25 laki-laki dan 14 perempuan 

mendapat nilai dibawah KKM yang telah ditentukan yaitu 66. Hal ini disebabkan 

karena beberapa faktor, baik itu dari siswa itu sendiri maupun dari guru. Faktor-

faktor tersebut anatar lain: Kurang tepatnya penggunaan media, Keterbatasan alat 

peraga, Ketidakmampuan guru untuk memfasilitasi kebutuhan siswa dalam 

pembelajaran, Kesulitan guru dalam mengelola kelas, Penggunaan instrumen 

evaluasi yang kurang tepat, Siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, 

Komunikasi satu arah guru-siswa, serta siswa sebagai objek pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan 

penelitian pada judul “Penerapan Pendekatan Konstruktivisme untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA materi Gaya”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

bahwa permasalahannya adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

konstruktivisme  pada pembelajaran IPA materi gaya di kelas V?  

b. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan 

pendekatan konstruktivisme pada pembelajaran IPA materi gaya di kelas 

V? 

 

C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan konstruktivisme  pada pembelajaran IPA materi gaya di kelas 

V. 
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b. Untuk mendeskripsikan seberapa besar peningkatan nilai hasil belajar 

siswa dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme pada 

pembelajaranh IPA materi gaya di kelas V. 

 

D. Manfaat Penelitian 
Dilaksanakannya kegiatan Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat atau kontribusi  sebagai berikut:   

1. Manfaat Untuk Peneliti 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis. 

b. Memberi pengalaman baru serta menjadikan pendekatan 

konstruktivisme sebagai alternatif bagi guru dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. 

  

2. Manfaat bagi peserta didik 

a. Meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

IPA di  Kelas V SD Negeri Bukanagara  Lembang melalui 

penerapan pendekatan konstruktivisme. 

b. Meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan 

pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran IPA. 

 

3. Manfaat bagi sekolah 

a. Memberikan motivasi  bagi guru-guru lain dalam rangka 

menigkatkan kualitas proses pembelajaran IPA di Kelas V SD 

Negeri Bukanagara  Lembang melalui penerapan pendekatan 

konstruktivisme. 

E. Definisi Operasional 
1. Hasil belajar dalam penelitian ini merupakan kemampuan siswa setelah 

mengalami pembelajaran yang dapat dilihat pada aspek kognitif, dan afektif. 



6 

 

Anita , 2013 
Penerapan Pendekatan Konstruktivisme  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 
Pembelajaran Ipa Materi Gaya (Penelitian Tindakan Kelas Di  Kelas V Sd Negeri Bukanagara 
Lembang Semester Ii Tahun Ajaran 2012/ 2013) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian. Sedangkan afektif yaitu berkenaan dengan sikap dan nilai yang 

meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, 

menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

Hasil belajar yang diperoleh pada aspek kognitif diukur melalui tes butan 

guru berupa soal pre-test dan post test yang hasilnya diukur dan disajikan 

secara kuantitatif. Sedangkan pada aspek afektif, diamati dengan 

menggunakan lembar observasi yang hasilnya dinyatakan secara kualitatif. 

2. Pendekatan konstruktivisme merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran 

yang mengharuskan siswa membangun pemahaman sendiri sedikit demi 

sedikit dalam proses belajar yang mereka lewati pada setiap tahapan 

konstruktivisme. Tahap pembelajaran konstrultivisme meliputi: tahap 

apersepsi, tahap eklsplorasi, tahap diskusi dan penjelasan konsep, dan terakhir 

tahap pengembangan dan aplikasi yang harus dilewati siswa secara berturut 

turut untuk dapat mengkonstruk pemahaman pembelajaran sendiri.  

 

F. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis tindakan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Jika dalam pembelajaran IPA materi Gaya di SD Negeri Bukanagara 

Lembang menggunakan pendekatan konstruktivisme, maka hasil belajar siswa 

dapat meningkat.” 


