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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak tata peradaban bangsa yang Bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk berkembangnya prestasi 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. 

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu dibuat Undang-Undang 

tentang Pendidikan Nasional, dengan demikian maka pemerintah melalui 

Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Undang-Undang tentang 

sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. 

Dalam sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pemerintah 

menyelenggarakan pendidikan dalam dua bentuk yaitu pendidikan formal dan 

non formal. Adapun yang termasuk pendidikan formal mulai dari SD, SLTP, 

SMA dan SMK sampai Perguruan Tinggi., sedangkan yang termasuk 

pendidikan non formal diantaranya program paket A, paket B, paket C serta 

kursus-kursus yang lainnya. 
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Dalam Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 37 

ayat 1, pada pendidikan formal Sekolah Dasar disebutkan bahwa kurikulum 

pendidikan dasar wajib memuat IPA (Sains). 

 Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan yang rasional dan objektif 

tentang alam semesta dengan segala isinya. IPA membahas tentang gejala-

gejala alam yang disusun secara sistematis olah manusia yang didasarkan pada 

hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan manusia.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. 

 Pada kenyataannya, pembelajaran IPA yang seharusnya melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam pembelajaran nyatanya tidak seperti itu. 

Peserta didik hanya di suapi konsep-konsep materi IPA tanpa dilibatkan secara 

langsung dalam pembelajaran dan bahkan peserta didikpun tidak diajak 

melakukan pengamatan untuk membuktian suatu konsep dalam pembelajaran 

IPA, dari kurangnya pemahaman  sehingga pengetahuan peserta didik tidak 

berkembang 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 
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tidak mengerti untuk bertanya, sehingga peserta didik tidak terbiasa dengan 

tanya jawab. Lebih jauh lagi akibat dari kurangnya pemahaman maka hasil 

belajar peserta didik tidak mengalami peningkatan. Rendahnya hasil belajar 

siswa pembelajaran IPA yang ditandai dengan 66,7 % nilai siswa masih berada 

di bawah KKM yang ditentukan yaitu 60. Dikarenakan guru hanya memakai 

satu metode ceramah dan hanya mengisi LKS sehingga proses pembelajaran 

berpusat pada guru tanpa melibatkan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 Banyak pendekatan yang ada dalam pembelajaran, salah satunya adalah 

pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif guru berusaha membangkitkan 

rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan yang diajukan siswa yang 

berhubungan dengan objek yang ada kemudian mengadakan penelitian 

terhadap pertanyaan tersebut. Dalam menjawab pertanyaan, guru tidak boleh 

langsung menjawab pertanyaan siswa tetapi guru membimbing siswa untuk 

menemukan jawaban dari pertanyaannya tersebut. 

 Kurikulum berbasis kompetensi yang mulai diberlakukan di sekolah 

dasar bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan cerdas 

sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini 

hanya dapat tercapai apabila proses pembelajaran yang berlangsung mampu 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa dan siswa terlibat 

langsung dalam pembelajaran IPA. Disamping itu kurikulum berbasis 

kompetensi memberi kemudahan kepada guru dalam menyajikan pengalaman 
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belajar, sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hidup yang mengacu pada 

empat pilar pendidikan universal, yaitu belajar untuk mengetahui (learning to 

know), belajar dengan melakukan  (learning to do), belajar untuk hidup dalam 

kebersamaan (learning to live together), dan belajar menjadi  diri sendiri 

(learning to be). Untuk itu guru perlu meningkatkan mutu pembelajarannya, 

dimulai dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan 

tujuan, karakteristik siswa, materi yang diajarkan, dan sumber belajar yang 

tersedia. 

 Latar belakang di atas mendorong penulis untuk mengambil fokus 

penelitian dengan judul „PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

DALAM MATERI POKOK PERUBAHAN LINGKUNGAN FISIK DAN 

PENGARUHNYA DI KELAS IV SEKOLAH DASAR’ 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang menjadi fokus penelitian tindakan kelas ini adalah 

bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 

IV SDN 3 Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 

melalui penerapan pendekatan interaktif. Rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran IPA di kelas IV SDN 3 

Pagerwangi ketika menggunakan model pembelajaran interaktif?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas IV SDN 3 

Pagerwangi ketika menggunakan model pembelajaran interaktif? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran interaktif pada pembelajaran IPA? 

 

 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Jika 

materi pokok perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya pada pembelajaran 

IPA di kelas IV Sekolah Dasar dilaksanakan dengan model pembelajaran 

interaktif, maka hasil belajar siswa diharapkan dapat meningkat.” 

 

D. Tujuan 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 3 Pagerwangi 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat melalui penerapan pendekatan 

interaktif, sehingga diperoleh kebermaknaan. Adapun secara khusus penelitian 

ini bertujuan untuk : 
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1. Mengembangkan perencanaan pembelajaran IPA di kelas IV SDN 3 

Pagerwangi ketika menggunakan model pembelajaran interaktif. 

2. Mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas IV SDN 3 

Pagerwangi ketika menggunakan model pembelajaran interaktif. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

3 Pagerwangi menggunakan model pembelajaran interaktif. 

 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini maka diharapkan dapat 

bermanfaat untuk berbagai pihak yang terkait.Terutama pihak guru dan siswa. 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) yang lebih efektif bisa menghasilkan output 

(siswa) yang bermutu. Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan untuk kegiatan 

pembelajaran berikutnya, baik yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan 

atau pihak lainnya. 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk : 

1. Ilmu Pengetahuan 

Menambah khasanah pembelajaran IPA melalui pendekatan interaktif 
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2. Praktik Pembelajaran 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa memahami apa yang mereka pelajari dengan apa yang telah 

mereka ketahui sebelumnya. 

2) Menumbuhkan rasa percaya diri untuk bertanya pada saat 

pembelajaran di kelas 

3) Mengembangkan cara belajar siswa aktif. 

4) Mengalami pembelajaran yang baru melalui pendekatan interaktif 

b. Bagi Guru 

1) Membantu menghasilkan pengetahuan yang relevan untuk 

kepentingan pembelajaran. 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3) Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan profesionalisme guru 

dalam mengajar. 

4) Memperoleh informasi tentang kelebihan pendekatan interaktif 

khususnya dalam pembelajaran mata pelajaran IPA 

c. Bagi Sekolah 

1) Menambah variasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah 

2) Menjadi sumbangan pemikiran serta pemerkaya yang dapat 

dijadikan bahan kajian dan pengembangan dalam penelitian 

berikutnya baik di sekolah itu maupun di sekolah lainnya. 
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3) Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah khususnya pada 

mata pelajaran IPA 

 

F. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran Interaktif 

Model Pembelajaran interaktif sering dikenal dengan model 

pembelajaran pertanyaan anak. Ada tujuh tahapan dalam model pmbelajaran 

interaktif yaitu persiapan, pengetahuan awal, eksplorasi, pertanyaan anak, 

penyelidikan, pengetahuan akhir, dan refleksi. Model Pembelajaran ini 

dirancang agar siswa dapat mengajukan pertanyaan dan menemukan 

jawaban dari pertanyaan mereka sendiri. Agar pertanyaan tidak melebar dari 

pokok materi yang disampaikan, guru dan siswa memilah pertanyaan yang 

akan dibahas lebih lanjut. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan (kognitif, 

afektif, dan psikomotor) bukan hanya salah satu aspek saja. Hasil belajar 

kognitif diperoleh dari hasil tes formatif yang dilakukan oleh peserta didik 

dan nilai akhir berupa angka. Untuk hasil belajar afektif dan psikomotor 

diperoleh dari penilaian kinerja siswa ketika melakukan percobaan 
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menggunakan rubrik dengan skala penilaian (rating scale). Hasil akhir 

penilaian dinyatakan dalam angka. 


