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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 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. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

  Menurut Oemar Hamalik (2008: 25) pembelajaran merupakan suatu 

proses penyampaian pengetahuan, yang dilaksanakan dengan menuangkan 

pengetahuan kepada siswa. Pendidikan IPA diarahkan agar anak dapat 

mencari serta dapat membangun pemahamannya sendiri sehingga peserta 

didik mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. Agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang 

terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan 

penyajian gagasan-gagasan. Pada prinsipnya, mempelajari IPA sebagai cara 

mencari tahu dan cara mengerjakan atau melakukan dan membantu siswa 

untuk memahami alam sekitar secara lebih mendalam.  

Belajar merupakan proses aktif, Anak belajar dengan cara 

mengonstruksi hal yang dipelajarinya berdasarkan pengetahuan yang 
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diketahuinya, bukan menerima suatu hal dengan pasif. Pengertian ini berakar 

dari perspektif konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri banyak dijumpai di 

berbagai bidang antara lain psikologi, filosofi, sosiologi, dan pendidikan, 

serta menimbulkan implikasi yang berarti dalam pembelajaran IPA. Bahwa 

pembelajaran IPA tidak hanya penentuan dan penguasaan materi, tetapi aspek 

apa dari IPA yang perlu diajarkan dan dengan cara bagaimana, supaya siswa 

dapat memahami konsep yang dipelajari dengan baik dan terampil untuk 

mengaplikasikan secara logis konsep tersebut pada situasi lain yang relevan 

dengan pengalaman kesehariannya. 

Pembelajaran yang efektif yaitu dengan  melakukan sesuatu 

”aktivitas” (learning by doing). Meskipun demikian, esensi ”aktivitas” dalam 

pembelajaran IPA adalah ”aktivitas belajar”. Dalam prakteknya tidak jarang 

bahwa ”aktivitas” (hands-on science) itu sendiri tidak disertai dengan belajar. 

Karena pembelajaran yang sering terjadi saat ini jarang sekali yang 

melakukan aktivitas. Menurut Anton M. Mulyono (2001 : 26), aktivitas 

artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau 

kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu 

aktifitas. Padahal dengan adanya aktivitas yang bagus dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak menjadi lebih baik. Karena anak mencari dan 

menggali pengetahuan itu sendiri. Tetapi saat ini berdasarkan kenyataan yang 

terjadi dilapangan ternyata proses pembelajaran hanyalah sekedar duduk 

dikelas dan siswa memperhatikan guru yang menjelaskan materi tersebut. 

Banyak guru yang mengajar degan menggunakan metode ceramah dan 

konvensional yang kurang memperdulikan apakah siswa memahami atau 

tidak dengan materi yang telah dijelaskan. 

Permasalahan yang terjadi di SDN Mancak 2 adalah kurangnya 

pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA, terutama dalam materi struktur 
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dan fungsi bagian tumbuhan. Hal itu terlihat dengan banyaknya nilai siswa 

yang dibawah KKM. Untuk mata pelajaran IPA siswa dituntut untuk 

memenuhi KKM di atas 6,8 untuk dinyatakan lulus. Dalam permasalahan di 

atas terlihat bahwa siswa kurang memahami pembelajaran IPA dengan materi 

tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga 

siswa kurang memahami materi IPA. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

pembelajaran belum berpusat pada siswa. Sehingga siswa tidak dilibatkan 

secara aktif dan hanya mendengarkan ceramah dari guru. Hal ini 

menyebabkan siswa hanya hafal tetapi tidak memahami. 

Menurut Mulyasa (2008:22) kebanyakan guru terperangkap dalam 

pemahaman yang keliru dalam mengajar, mereka menganggap mengajar 

adalah menyampaikan materi kepada siswa. Terlepas dari hal tersebut kita 

mengetahui, bahwa setiap guru yang satu dengan yang lainnya memang 

mempunyai pola pikir yang berbeda-beda ketika merancang pembelajaran. 

Dengan menggunakan metode dan model pembelajaran tertentu guru 

bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran agar tercapai keberhasilan 

pendidikan guna mencerdaskan kehidupan anak bangsa. 

Seperti yang telah dibahas diatas belajar adalah kegiatan aktif peserta 

didik dalam membangun pemahaman atau makna. Hal ini menunjukkan 

bahwa salah satu komponen yang mendukung untuk memfasilitasi siswa 

belajar adalah pendekatan pembelajaran. Artinya, penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar dapat menjadikan 

pembelajaran yang efektif dan efesien. Menurut Sagala (2012:68) pendekatan 

pembelajaran sebagai penjelas untuk mempermudah bagi guru memberi 

pelayanan belajar dan juga mempermudah bagi siswa untuk memahami materi 

yang disampaikan. Idealnya para guru harus mengetahui bahwa penggunaan 

pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran itu penting untuk diamati. 
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Menyikapi hal tersebut maka  pendekatan pembelajaran Jelajah Alam Sekitar 

bisa dijadikan sebagai pendekatan yang yang baik terutama untuk anak 

sekolah dasar. Dalam Susanto (2018:86) “Karakteristik anak usia sekolah 

dasar suka bermain, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mudah terpengaruh 

oleh lingkungan, dan gemar membentuk kelompok sebaya. Dengan 

menggunakan pendekatan jelajah alam sekira (JAS) yang membuat anak 

langsung berhubungan dengan alam akan memberi keleluasaan kepada peserta 

didik untuk membangun gagasan yang muncul dan berkembang setelah 

pembelajaran berakhir. Metode mengajar tradisional dengan pendekatan 

ekspositori sebaiknya mulai dikurangi. Guru yang hanya men-transmisi 

pengetahuan kurang menstimulasi siswa untuk belajar secara aktif. Hal ini 

bukan berarti bahwa metode ceramah tidak baik, atau siswa tidak mengalami 

proses belajar. Variasi proses pembelajaran lebih memicu siswa untuk aktif 

belajar. Menempatkan siswa pada pusat proses pembelajaran berarti 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengonstruksi hal yang 

dipelajarinya berdasarkan pengetahuan yang diketahuinya dan 

menginterpretasi konsep, bukan memberikan informasi melalui buku teks. 

Di sisi lain dengan pembelajaran menggunakan pendekatan 

lingkungan berbasis jelajah alam sekitar tampak secara eksplisit bahwa 

tanggung jawab belajar berada pada peserta didik dan guru mempunyai 

tanggung jawab menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi dan 

tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat. Dipilihnya pendekatan 

lingkungan berbasis jelajah alam sekitar (JAS) sebagai pendekatan 

pembelajaran yang dianggap mampu menciptakan siswa yang produktif dan 

inovatif adalah dengan alasan-alasan berikut: 
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1. Sejauh ini pelaksanaan pendidikan/pembelajaran masih didominasi oleh 

suatu kondisi kelas yang masih berfokus pada guru sebagai sumber 

utama pengetahuan, ceramah masih menjadi pilihan utama guru dalam 

mengajar, proses sain belum biasa dikembangkan dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran masih menekankan pada hasil belajar dan 

bukan kegiatan untuk menguasai proses. Untuk itu perlu dipilih suatu 

pendekatan yang lebih memberdayakan siswa. Suatu pendekatan 

pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, 

tetapi dapat mendorong siswa mengkonstruksikan fakta-fakta 

pengetahuan yang dia peroleh berdasarkan konsep proses eksplorasi. 

2. Pendekatan pembelajaran JAS mengutamakan siswa belajar dari 

mengalami dan menemukan sendiri dengan memanfaatkan lingkungan 

fisik, sosial dan budaya yang ada disekitarnya. 

Melalui pendekatan lingkungan berbasis jelajah alam sekitar diharapkan 

akan meningkatkat ketertarikan dan kecintaan siswa terhadap lingkungan 

serta menawarkan pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan 

pemahaman belajar siswa. 

Untuk mengetahui sejauh mana pendekatan dan model ini terhadap 

pemahaman belajar siswa dan agar tercapainya kegiatan pembelajaran yang 

aktif agar terjadi suatu proses pembelajaran yang bermakna, maka peneliti 

mengambil sebuah judul “PENGARUH PENDEKATAN LINGKUNGAN 

BERBASIS JELAJAH ALAM SEKITAR TERHADAP PEMAHAMAN 

BELAJAR SISWA PADA KONSEP STRUKTUR DAN FUNGSI BAGIAN 

TUMBUHAN”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

 

 Dari latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu masalah. Masalah tersebut di atas dijelaskan lebih terarah 

melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan pendekatan lingkungan berbasis 

jelajah alam sekitar dibandingkan dengan tidak menggunakan 

pendekatan tersebut terhadap pemahaman belajar siswa pada konsep 

struktur dan fungsi bagian tumbuhan? 

2. Bagaimana pengaruh pendekatan lingkungan berbasis jelajah alam 

sekitar (JAS) terhadap pemahaman belajar siswa pada konsep struktur 

dan fungsi bagian tumbuhan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh pendekatan lingkungan berbasis jelajah alam sejitar (JAS) terhadap 

pemahaman belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Adapun Tujuan khusus 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh pendekatan lingkungn berbasis jelajah alam 

sekitar dibandingkan dengan tidak menggunakan pendekatan 

lingkungan berbasis jelajah alam sekitar terhadap pemahaman belajar 

siswa pada konsep struktur dan fungsi bagian tumbuhan. 

2. Menganalisis pengaruh penggunaan pendekatan lingkungan berbasis 

jelajah alam sekitar terhadap pemahaman belajar siswa pada konsep 

struktur dan fungsi bagian tumbuhan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini penting dilakukan karena dengan melakukan penilitian ini 

kita bisa merubah pandangan siswa terhadap pembelajaran IPA yang selama 

ini yang terkesan sulit bagi siswa. Hal ini disebabkan pendekatan atau metode 

yang digunakan kurang tepat sehingga pandangan siswa menjadi seperti itu. 

Untuk itu diperlukan kreatifitas seorang guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana 

dengan baik. 

 

 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini secara teoretis dapat memperkuat prinsip terkait dengan 

pembelajaran IPA yang yang menggunakan pendekatan lingkungan 

berbasis jelajah alam sekitar (JAS) terhadap pemahaman belajar siswa. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasana ilmu 

pengetahuan dan juga memberikan konstribusi yang positif dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah Dasar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi 

dan bahan masukan dalam penyusunan rencana strategi pengelolaan 

pembelajaran.  

b. Bagi Peneliti  
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Dari penelitian ini, peneliti sebagai seorang calon pendidik 

memperoleh pengalaman langsung dalam penggunaan strategi 

pembelajaran yang efektif.  

c. Bagi Guru 

Sebagai panduan untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran 

dalam mengembangkan model pembelajaran dan kreatifitas siswa 

sehingga tercipta proses pembelajaran yang interaktif dan dinamis. 

d. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Dapat meningkatkan antusiasme dan kreativitasnya untuk aktif terlibat 

dalam belajar IPA. 

 

E. Definisi Operasional  

1. Pendekatan Lingkungan  

Pembelajaran menggunakan pendekatan lingkungan tidak harus 

menggunakan media yang terdapat di laboratorium kelas dengan alat-

alat yang mahal akan tetapi pada proses pembelajaran dengan 

pendekatan lingkungan ini media yang akan digunakan telah 

disediakan oleh alam. 

2.  Jelajah alam sekitar (JAS) 

Jelajah alam sekitar (JAS menekankan pada kegiatan belajar yang 

dikaitkan dengan lingkungan alam sekitar kehidupan  siswa dan dunia 

nyata, sehingga selain dapat membuka wawasan berpikir  yang 

beragam, siswa juga dapat mempelajari berbagai konsep dan cara 

mengaitkannya dengan masalah-masalah kehidupan nyata. 

Berdasarkan hal  tersebut, maka hasil belajar siswa akan lebih 

bermakna bagi kehidupannya,  dan konsep pengetahuan yang 

didapatkan siswa akan menjadi lebih luas dan mendalam. 
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3. Pemahaman Siswa 

Pada tahap ini tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang sesuatu hal, 

tetapi juga tau bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Dan dapat 

menngunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait 

pada situasi lain. 

4. Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA merupakan proses transfer ilmu dua arah antara 

guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi 

dengan metode tertentu atau berbasis penelitian dan penemuan serta 

berdasarkan fakta-fakta. 

 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk mempermudah dalam menulis laporan skripsi dan penelitian lebih 

fokus dilakukan agar tidak meluas dan dan keluar dari pembahasan yang 

dimaksud, penulis membatasi penelitiannya dalam ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPA mengenai materi pokok struktur dan fungsi bagian 

tumbuhan dengan menggunakan pendekatan lingkungan yang berbasis 

jelalajah alam sekitar (JAS) dengan maksud untuk mengetahui pengaruh dari 

pendekatan yang digunakan dengan mengukur pemahaman belajar siswa. 

2. Siswa yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Mancak 2 

tahun pelajaran 2015-2016. 

3. Penelitn akan dilaksanakan dengan tiga kali tahapan. Tahapan pertama yaitu 

pemberian pretets kepada siswa kelas IV SDN Mancak 2. Tahapan kedua 

yaitu pemberian treatment. Siswa diberikan sebanyak tiga kali treatment pada 

kelas eksperimen. Dan juga pemberian pembelajaran secara konvensional 
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pada kelas kontrol. Tahapan ketiga yaitu pemberian posttest kepada seluruh 

siswa kelas IV SDN Mancak 2. 

4. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti 

dalam pembuatan tugas akhirnya. 

 


