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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan 

merupakan suatu ukuran bagi seorang guru sebagai tolak ukur kesuksesan guru 

dalam mengajar, hal tersebut dikarenakan guru sebagai ujung tombak pelaksana 

dan penentu keberhasilan pendidikan. Dengan kata lain berhasil tidaknya suatu 

sekolah, dan tercapai tidaknya tujuan pendidikan ditentukan oleh komponen 

utama yaitu guru. Bahkan baik buruknya komponen sekolah yang lainnya, sangat 

ditentukan oleh guru sebagai pengembang kurikulum pendidikan. 

Guru dalam fungsinya sebagai pengembang kurikulum pendidikan, 

mempunyai kewajiban untuk memahami berbagai metode, alat peraga, model 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan materi  yang akan disampaikannya. 

Salah mata pelajaran yang harus dikuasai guru adalah mata pelajaran IPA. Mata 

pelajaran IPA berisi berbagai ilmu yang berhubungan dengan manusia, hewan, 

tumbuhan, dan alam sekitar, serta dapat disampaikan dengan berbagai model 

pembelajaran sehingga anak aktif, kreatif dan menyenangkan. Sebagaimana 

tercantum dalam Kurikulum SD Negeri Sukaraksa Kabupaten Sukabumi tentang 

ruang lingkup mata pelajaran IPA yakni; 1) makhluk hidup dan proses kehidupan, 

2) benda, sifat-sifat dan kegunaannya, 3) energi dan kegunaannya, dan 4) bumi 

dan alam semesta. 

Perkembangan pendidikan saat ini, menuntut guru agar aktif dan kreatif 

dalam mengembangkan proses pembelajaran di kelas. Interaksi antara siswa 
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dengan guru menjadi peranan penting dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan 

pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Sejalan dengan kemajuan zaman yang 

diikuti oleh kemajuan teknologi, yang ikut mempengaruhi dunia pendidikan. 

Menyebabkan banyak hasil penelitian mengenai pendekatan pembelajaran yang 

dapat digunakan sebagai strategi mengajar guru. Mulai dari yang sederhana 

sampai yang kompleks. Hasil teknologi sebagai media pendidikan dikembangkan 

dengan tujuan agar proses transformasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 

efektif dan efisien serta optimal untuk diserap oleh siswa. 

Perkembangan pendekatan pembelajaran pun merupakan tantangan bagi 

guru untuk memilih dan menggunakannya, serta mengkondisikan penggunaannya 

secara sesuai dan bermakna. Ketidak mampuan guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran, dapat menimbulkan satu masalah pembelajaran yang pada akhirnya 

tujuan dari penerapan suatu pendekatan pembelajaran tersebut menjadi rancu. 

Oleh sebab itu, penerapan pendekatan pembelajaran sangat bergantung kepada 

tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, kemudahan media yang diperlukan 

serta kemampuan guru menggunaan media dalam proses pembelajaran 

Penerapan pendekatan pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan 

berpikir, sebab melalui pendekatan pembelajaran, hal-hal yang abstrak dapat 

dikonkritkan oleh guru. Selain itu hal-hal yang komplek dapat disederhanakan. 

Penerapan pendekatan pembelajaran dalam proses pembelajaran menunjukkan 

perbedaan yang berarti antara pembelajaran tanpa strategi mengajar dengan 

menggunakan strategi mengajar. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, pada kenyataannya di lapangan 

masih banyak guru yang tidak menggunakan strategi mengajar baik itu suatu 
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pendekatan pembelajaran, model belajar ataupun metode belajar, hal ini karena 

ketidak mampuan menerapkan atau karena kurang kreatif, sehingga menyulitkan 

bagi siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dampak lain yang lebih 

menghambat dari kurangnya penerapan strategi pembelajaran tersebut adalah, 

materi yang disampaikan menyebabkan verbalisme bagi siswa. Seperti halnya 

pada mata pelajaran IPA sebagai salah satu mata pelajaran utama di Sekolah 

Dasar.  

Berdasarkan hasil observasi khususnya di klas IV SDN Sukaraksa 

terindikasi bahwa hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA pada materi daur 

hidup hewan masih rendah. Rata-rata nilai hasil belajar baru mencapai nilai 

berkisar 55-60 di bawah target pencapaian KKM sebesar 65.  

Permasalahan rendahnya hasil belajar boleh jadi dikarenakan cara 

penyampaian mata pelajaran IPA bersifat monoton dan tidak menarik bagi siswa. 

Siswa hanya dijadikan objek pembelajaran tanpa ikut aktif berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran itu sendiri, yang pada akhirnya tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan tidak terkuasai oleh siswa. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa  terhadap materi IPA, adalah dengan menggunakan pendekatan lingkungan 

sebagai strategi pembelajaran yang dianggap tepat. Dianggap tepat karena siwa 

dapat aktif dan merasa tertarik untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran 

secara utuh dengan melibatkan lingkungan sebagai media belajar. Pendekatan 

lingkungan tersebut merupakan bagian dari strategi atau komponen pembelajaran 

sehingga penggunaan yang tepat mencerminkan kelancaran pelaksanaan 

pembelajaan yang akan mewujudkan tujuan  yang optimal.   
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Berdasarkan hasil analisis masalah, maka judul penelitian yang diambil 

adalah Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Pendekatan 

Lingkungan Pada Mata Pelajaran IPA Dengan Materi Daur Hidup Hewan Kelas 4 

Sekolah Dasar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan, penulis merumuskan beberapa 

masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Bagaimanakah perencanaan penerapan pendekatan lingkungan pada 

materi Daur Hidup Hewan mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SDN 

Sukaraksa? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan pendekatan lingkungan pada 

materi Daur Hidup Hewan mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SDN 

Sukaraksa? 

3. Bagaimanakah pencapaian hasil belajar siswa setelah menerapkan 

pendekatan lingkungan pada materi Daur Hidup Hewan mata pelajaran 

IPA siswa kelas 4 SDN Sukaraksa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dengan ini dirumuskan kedalam tiga tujuan, diantaranya 

adalah: 

1. Mengetahui perencanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan lingkungan pada materi Daur Hidup Hewan mata pelajaran 

IPA siswa kelas 4 SDN Sukaraksa 

2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan lingkungan pada materi Daur Hidup Hewan mata pelajaran 

IPA siswa kelas 4 SDN Sukaraksa 

3. Mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah menerapkan 

pendekatan lingkungan pada materi Daur Hidup Hewan mata pelajaran 

IPA siswa kelas 4 SDN Sukaraksa 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat positif bagi 

guru, siswa, dan pihak-pihak yang terkait. Manfaat yang dapat diambil 

diantaranya: 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.  Bagi Siswa  

Penerapan pendekatan lingkungan dapat memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi IPA. 
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2. Bagi Guru  

Memperoleh masukan tentang penerapan pendekatan lingkungan pada proses 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA 

3. Bagi Sekolah  

Dapat dijadikan salah satu masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

umumnya, dan kualitas sekolah khususnya 

 

E. Definisi Operasional 

Berdasarkan judul penelitian ini, beberapa definisi operasional dalam 

penelitian, yaitu : 

1. Hasil Belajar 

Hasil  belajar  siswa  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  

pengetahuan  yang  dicapai  siswa  pada  mata  pelajaran  IPA setelah  mengalami  

proses  pengajaran  di  sekolah  dari  hasil  tes  yang  diberikan  setelah  melewati  

proses  belajar  yang di nyatakan dengan nilai hasil belajar  pada materi daur hidup 

hewan. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini di ukur melalui tes. 

2. Pendekatan Lingkungan 

Pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar dan sarana 

belajar. Lingkungan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk merangsang dan 

menarik perhatian siswa.  

Pembelajaran melalui pendekekatan lingkungan dalam penelitian ini 

adalah, strategi pembelajaran untuk membahas materi IPA menggunakan 



 

Nuriah, 2013 
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Lingkungan Pada Materi 
Daur Hidup Hewan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

7 

lingkungan sekitar sekolah sebagai media pembelajaran pada materi daur hidup 

hewan. 

  


