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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran sains sudah diterapkan semenjak kelas 1 SD, dengan tujuan 

agar anak mampu untuk mentafakuri berbagai gejala alam yang ada di muka bumi 

ini. Suatu pembelajaran akan berhasil jika melibatkan beberapa faktor yang saling 

berkaitan, yaitu kurikulum, metode, pendekatan, sarana prasarana, siswa, guru, 

materi pembelajaran serta proses pembelajaran itu sendiri. Diantara faktor- faktor 

tersebut ternyata peran guru dalam menyampaikan materi melalui suatu pemilihan 

metode maupun pendekatan yang sesuai dengan konsep yang dibahas cukup besar 

bahkan sangat menentukan keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Guru 

dituntut untuk senantiasa menggali, mengembangkan dan selalu berinovasi dalam 

membantu proses belajar siswa secara aktif dan kreatif.  

Berdasarkan Kurikulum 2006, standar kompetensi dan  kompetensi dasar 

mata pelajaran Sains SD, berfungsi untuk menguasai konsep dan manfaat sains 

dalam kehidupan sehari - hari serta sebagai dasar untuk dapat melanjutkan 

pendidikan kejenjang selanjutnya, serta bertujuan agar siswa : 

1. Memiliki pengetahuan dan konsep konsep  sains yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari – hari 

2. Tumbuh rasa ingin tahu dan sikaf positif tehadap Sains dan Teknologi 
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3. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,  

memecahkan masalah 

4. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam 

5. Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling  

mempengaruhi antara Sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

6. Menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan            

( Depdiknas, 2006:6) 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran Sains 

bukan sekedar memberikan informasi pada siswa, melainkan suatu proses untuk 

mendapatkan konsep – konsep ilmiah tentang alam sekitar dan alam semesta serta 

menghargai ciptaan Tuhan.  

Ruang lingkup materi pelajaran : 

1. Fungsi alat tubuh 

2. Benda dan Sifatnya 

3. Bumi dan Alam Sekitarnya  

4. Sains- Lingkungan- Teknologi Masyarakat (Depdiknas , 2006 :8) 

Beradasarkan ruang lingkup diatas begitu banyak konsep sains yang harus 

dipelajari di SD, namun dalam hal ini penulis akan mengangkat satu materi yaitu 

Perubahan Penampakan Pada Bumi dan Benda Langit, yang akan dikembangkan  

melalui pendekatan keterampilan proses. 

Lebih lanjut Kolb (Skripsi Ihat Solihat , 2006 : 2) menyatakan bahwa 

belajar melalui pengalaman menekankan pada hubungan yang harmonis antara 

belajar, bekerja, serta kreativitas kehidupan dan penciptaan pengetahuan itu 
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sendiri. Dipandang dari hakikat Sains menurut Sund (Radjidjanti, 2002 : 3) bahwa 

sains memiliki 2 dimensi salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk 

topik Penampakan Pada Bumi dan Benda Langit adalah pendekatan keterampilan 

proses. Setiap kegiatan pembelajaran perlu adanya pembaharuan agar siswa dapat 

menerima semua konsep pembelajaran dengan lebih mudah, karena pembaharuan 

akan menghilangkan kejenuhan. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi 

yang sangat pesat mendorong guru untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran 

yang selalu menarik, aktraktif dan inovativ, dengan keterampilan proses ini guru 

dapat membuat atau mengemas suatu pembelajaran semenarik mungkin. 

Di lapangan kita banyak menyaksikan guru yang menentukan cara belajar 

Duduk, Dengar, Catat, hapal (DDCH), mereka tidak mulai membelajarkan dengan  

CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), bagi kebanyakan guru, siswa yang diam saat 

pembelajaran berlangsung, mengerjakan tugas– tugasnya tidak banyak pertanyaan 

yang kritis, mereka di anggap siswa yang baik. Dan sebaliknya siswa yang kritis 

dianggap siswa yang nakal, hal ini terjadi dari setiap generasi, bahkan sampai saat 

ini masih ada sebagian yang melakukan hal ini, padahal hal ini membuat siswa 

menjadi pasif. 

SDN 3 lembang merupakan SDN yang sudah  berstandar nasional,  setiap 

kelas terdapat  29 – 33 siswa, berbeda dengan SDN negri umumnya yang setiap 

kelas siswanya mencapai 40 orang, dengan ruangan kelas yang sempit. Namun, 

tetap saja walupun keadaan siswanya tidak begitu banyak, tidak semua siswa 

dapat memahami pembelajaran yang diberikan, terlebih jika pembelajaran 
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berpusat pada guru, sehingga siswa tampak pasif. Selain itu, ada beberapa 

permasalahan lain  yang terjadi di SDN 3 Lembang diantaranya seperti : 

1. Keterbatasan ilmu pada guru sains 

2. Kurangnya motivasi sehingga guru tidak kreatif 

3. Waktu / jam pelajaran yang tersedia kurang 

4. Alat / media pembelajaran sains kurang lengkap 

Dari permasalahan diatas maka dalam penelitian kali ini penulis akan 

mencoba untuk menerapkan pembelajaran Sains dengan menggunakan 

Pendekatan Keterampilan pada topik  ” Perubahan Penampakan Bumi dan Benda 

Langit” melalui penelitian tindakan kelas.  

B. Rumusan Masalah 

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah ”Bagaimanakan 

peningkatan hasil belajar siswa kelas IV melalui pendekatan keterampilan 

proses pada pembelajaran sains pada topik perubahan penampakan Bumi dan 

benda langit?”  

Agar penelitian ini lebih terfokus maka permasalah di atas akan 

dijabarkan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman siswa pada topik Perubahan Penampakan  Pada Bumi 

dan Benda Langit setelah di terapkan pendekatan Ketermapilan Proses? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD pada topik Perubahan 

Penampakan Pada Bumi dan Benda Langit setelah diterapkan  pendekatan 

Ketermapilan Proses? 
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3. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran pada saat diterapkan 

pendekatan  keterampilan proses pada topik Perubahan  Pada Penampakan 

Bumi dan Benda Langit ? 

4. Kendala apa saja yang terjadi ketika berlangsungnya pembelajaran IPA 

menggunakan pendekatan keterampilan proses? 

C. Hipotesis Tindakan 

1. Terdapat peningkatan pemahaman siswa kelas IV pada pembelajaran Sains 

pada topik Perubahan Penampakan Pada Bumi dan Benda Langit melalui 

pendekatan keterampilan proses 

2. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas IV pada pembelajaran Sains 

pada topik Perubahan Penampakan Pada Bumi dan Benda Langit 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalh untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran sains pada topik perubahan penampakan bumi dan benda langit 

di  SD kelas IV  melalui pendekatan keterampilan proses. Secara khusus 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa pada topik Perubahan 

Penampakan Pada Bumi dan Benda Langit di kelas IV SD setelah 

diterapkan Pendekatan Keterampilan Proses. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa SD kelas IV pada topik 

Perubahan Penampakan Bumi dan Benda Langit melalui pendekatan 

keterampilan proses. 
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3. Untuk mengetahui respon siswa pada pembelajaran Sains pada topik 

Perubahan Penampakan  Pada Bumi dan Benda Langit 

4. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi  pada saat pembelajaran 

Sains pada topik Perubahan Penampakan  Pada Bumi dan Benda Langit 

dengan menggunakan keterampilan proses. 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pembelajaran sains melalui 

pendekatan keterampilan proses dengan topik perubahan penampakan bumi dan 

benda langit di kelas IV SDN 3 Lembang, Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

diantarannnya:  

1. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa dalam belajar IPA 

sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Manfaat lain yaitu dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran dan melatih 

keterampilan proses IPA seperti mengobservasi (pengamatan), 

mengggologkan (mengklasifikasikan), meramalkan (prediksi), menerapkan 

(aplikasi), mengkomunikasikan dan menyimpulkan. sehingga siswa 

terampil mempergunakannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Bagi guru 

          Dapat membantu memberiakn suatu jalan keluar dan mempermudah 

dalam menyampaikan pelajaran sains umumnya dan khususnya pada konsep 
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Perubahan Penampakan Pada Bumi Dan Benda Langit, serta dapat 

menumbuhkan sikap pembaharu pada diri guru untuk dapat merancang 

pendekatan pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

      Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk melengkapi 

semua bahan ajar juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

melalui perbaikan pendekatan di sesuaikan dengan siswa  

4.  Bagi kepala sekolah 

        Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

mengambil kebijakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

melalui perbaikan pendekatan yang dianggap relevan dengan siswa.  

5.  Bagi Pengawas  

     Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pembinaan 

inovasi pembelajaran sains di  Sekolah Dasar. 

F. Definisi Operasional  

 Definisi operasional variabel sebagai pengertian atau maksud dari istilah- 

istilah yang digunakan dalam penelitian. Istilah – istilah dalam penelitian perlu di 

definisikan agar dapat dengan mudah memahami maksud penulis. Dibawah ini 

penulis definisikan beberapa kata yang panting, yang berkaitan dengan variabel – 

variabel yang akan menjadi acuan penelitian yaitu : 

1. Pendekatan Keterampilan proses  

Pendekatan keterampilan proses adalah cara memandang siswa sebagai 

manusia seutuhnya yang diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar 
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yang mempertaruhkan pengembangan pengetahuan, sikap dan nilai, serta 

keterampilan (Handayani,Dwi.2008). Menurut Chaerul R                       

(Winataputra, 1992 :93) bahwa secara operasional pendekatan keterampilan 

proses dapat diartikan sebagai pendekatan mengajar yang menekankan pada 

keterampilan – keterampilan yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan dalam 

rangka memperoleh pengetahuan. 

2.Hasil belajar 

Hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata 

pelajaran yang berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Sujana       

(Iskandar, 2008 : 128) bahwa hasil belajar merupkan suatu akibat dari proses 

belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun 

secara terencan, baik, tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. Hasil 

belajar dapat dilihat dari hasil ulangan, harian, UTS dan UAS.  

3. Pembelajaran IPA 

Menurut Srini M. Iskandar (1997: 1-3) IPA adalah: 

Penyelidikan yang terorganisir untuk mencari pola atau keteraturan 
alam. IPA sebagai produk tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sebagai 
proses. Produk IPA adalah fakta-fakta, konsep-konsep dan prinsip-prinsip, 
serta teori-teori. Sedangkan proses IPA mencakup observasi (pengamatan), 
klasifikasi, pengukuran, hipotesa, eksperimentasi terkontrol menarik 
kesimpulan dan memprediksi. 

UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 1 butir 20, menyatakan bahwa 

“pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Dari kedua pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran IPA merupakan proses interaksi 
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peserta didik dan pendidik untuk belajar dan mempelajari pengetahuan 

tentang alam dan gejala-gejalanya di suatu lingkungan belajar. Hal yang 

diperoleh dari pembelajaran tersebut yaitu produk dan keterampilan-

keterampilan IPA. 

4. Perubahan Penampakan Pada Bumi dan Benda langit 

Perubahan penampakan pada bumi disebabkan oleh air dan udara, seperti 

erosi, abrasi, banjir, angin, dan kebakaran. Benda langit diantaranya bulan, 

matahari dan bintang. (Sumber  e – book IPA kelas 4 halaman 151). 

G. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research) yang dikembangkan oleh Kemmis & 

Taggart 1988, menurutnya “Perencanaan tindakan menggunakan sistem spiral 

refleksi atau model spiral. Model tersebut terdiri dari perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasai dan refleksi, perencanaan kembali 

merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan” 

Kasbolah, K (Hermawan, Agus. 2009). 

Bentuk kerjasama penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

bersifat kolaboratif dan parsitipatoris, yakni penelitian yang dilakukan atas 

kerja sama antara peneliti dan guru  Sukidin (Solihat, Ihat. 2006).  

Penelitian kelas juga digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis 

dimana ke empat aspek yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi  

Kemmis dan Taggart   (Solihat, Ihat. 2006).  
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Pada kesempatan ini jenis penelitian tindakan kelas  ini diterapkan oleh 

penulis untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi di kelas IV 

SDN 3 Lembang pada topik perubahan penampakan bumi dan benda langit. 

Kelas IV SDN 3 Lembang terdiri dari 26 siswa yang terdiri dari 14 siswa 

perempuan dan 12 siswa laki – laki. 

Teknik pengambilan data yang dgunakan dalam penelitian ini adalah 

tes tertulis yang meliputi pre tes dan pos tes, angket siswa,  pedoman 

wawancra, lembar observasi guru dan siswa,dan  lembar kerja siswa (LKS). 

 


