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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu negara dapat terlihat dari kualitas pendidikan di negara 

tersebut. Maka dari itu, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

suatu negara. Pendidikan senantiasa harus direncanakan dan diarahkan supaya 

dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan 

kompeten di semua bidang. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang berbunyi “ bahwa pendidikan Nasional 

bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. 

Peningkatan mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan proses 

pendidikan yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam kegiatan 

belajar mengajar siswa akan memahami materi pelajaran dengan baik bila terjadi 

kerjasama antara guru dengan siswa. Untuk itu, seorang guru harus mempunyai 

kreatifitas dan ide-ide baru untuk mengembangkan cara penyajian materi 

pelajaran di sekolah. Dalam penyajian materi seorang guru harus pandai memilih 

model, pendekatan, strategi, dan media yang tepat serta cara penguasaan kelas 
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yang sesuai dengan kondisi siswa agar siswa tidak merasa  bosan tapi justru malah 

tertarik untuk belajar (Faturrohman, 2007). 

Dalam lembaga formal proses memproduksi dan menanam nilai ini 

diwujudkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam 

kelas. Salah satu mata pelajaran yang turut berperan dalam meningkatkan 

pengetahuan keterampilan hidup, memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah, 

bersikap ilmiah adalah mata pelajaran IPA. 

Dalam tujuan pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan IPA 

SD tahun 2006 salah satunya menyebutkan bahwa dengan pembelajaran IPA 

siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif 

dan kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. Sehingga untuk pembelajaran mengenai 

konsep ini, tidak bisa hanya dengan metode  ceramah, materi yang didikte atau 

dengan kata lain pembelajaran yang berpusat pada guru. Karena materi mengenai 

konsep ini cukup luas dan berhubungan dengan gejala-gejala alam yang cukup 

sering kita jumpai yang bahkan mungkin pernah dialami oleh siswa atau siswa 

pernah melihat secara langsung fenomena-fenomena alam tersebut. Maka siswa 

harus dilibatkan secara penuh dalam kegiatan pembelajaran agar mereka mudah 

memahami mengenai konsep-konsep yang dipelajari.  

Dengan pembelajaran IPA diharapkan siswa mampu menguasai konsep-

konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat mempelajari alam 

sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep IPA untuk 

menjelaskan gejala-gejala dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 
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mencintai alam sekitar serta menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan. Untuk 

mencapai kompetensi-kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya adalah melalui penggunaan model-model  pembelajaran. 

Berdasarkan hasil studi di SDN Rd. Mangkudikusumah tempat peneliti 

mengajar, ditemukan bahwa pembelajaran yang dikembangkan guru cenderung 

monoton dan tidak menarik untuk diikuti oleh peserta didik. Proses pembelajaran 

lebih banyak didominasi oleh guru, siswa pada umumnya cenderung pasif, siswa 

lebih banyak mendengar, menulis apa yang diinformasikan guru dan mengerjakan 

latihan soal. Akibat dari proses belajar dan mengajar seperti tersebut di atas, siswa 

merasa bosan dan tidak terlatih untuk mengajukan pertanyaan atau 

mengemukakan pendapat sebab tidak terjadi interaksi dan komunikasi baik guru 

dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Dampak dari semua itu salah satunya 

adalah hasil belajar siswa menjadi rendah atau kurang memuaskan bahkan rata-

rata nilai kadang-kadang di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), umumya 

dalam hampir semua mata pelajaran, termasuk dalam mata pelajaran IPA. 

Data penelitian awal yang dilakukan peneliti tentang hasil belajar siswa 

kelas III SDN. Rd. Mangkudikusumah semester 1 tahun pelajaran 2010-2011 pada 

mata pelajarn IPA, adalah sebagai berikut :  

- Jumlah siswa  : 32 orang 

- Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 50 

- Siswa yang mendapat nilai di atas KKM adalah 38 % 

- Siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM adalah 62 % 
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Berdasarkan data hasil belajar siswa di atas tampak bahwa presentase 

siswa yang belum tuntas belajarnya lebih besar daripada presentase siswa yang 

tuntas dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran IPA. 

Melihat permasalahan di atas, maka perlu diadakan penelitian tindakan 

kelas untuk membantu dalam mengelola proses pembelajaran terutama dalam 

konsep ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup di kelas III. Salah satu alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan partisipasi belajar siswa tersebut 

adalah melalui pendekatan interaktif.  Dengan penggunaan model interaktif siswa 

tidak hanya dilatih untuk memiliki rasa percaya diri dan berani bertanya atau 

mengeluarkan pendapat tetapi juga dapat mengasah keterampilan bertanya siswa 

itu sendiri dan mengembangkan cara berpikirnya.  

 
B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas dan fokus permasalahan diatas, maka 

perlu adanya upaya untuk mencari solusi ”Bagaimana  menerapkan pendekatan 

interaktif dapat meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa pada konsep ciri-

ciri dan kebutuhan makhluk hidup di kelas III SDN. Rd. Mangkudikusumah 

kecamatan Baleendah? 

Adapun  sub pertanyaan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana partisipasi belajar siswa dengan menggunakan pendekatan 

interaktif dalam konsep ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup di kelas III 

SDN. Rd. Mangkudikusumah? 
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2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas III SDN. Rd. Mangkudikusumah melalui 

pendekatan interaktif dalam pembelajaran konsep ciri-ciri dan kebutuhan 

makhluk hidup ? 

 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini diajukan untuk meningkatkan pembelajaran 

IPA di sekolah dasar melalui penggunaan pendekatan interaktif sebagai upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa kelas III. Secara khusus 

tujuan penelitian ini bertujuan untuk :  

a. Untuk mengetahui partisipasi belajar siswa kelas III SDN.Rd. 

Mangkudikusumah pada pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan 

interaktif dalam konsep ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui pendekatan interaktif dalam 

pembelajaran konsep ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup  di kelas III SDN. 

Rd. Mangkudikusumah. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perorangan ataupun 

instansi. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti dapat mengetahui dan mengembangkan pendekatan interaktif  

dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. 

b. Bagi siswa sekolah dasar  diharapkan dapat meningkatkan partisipasi belajar 

siswa dan hasil belajar. 
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c. Bagi guru diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

dalam mengelola proses pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan 

interaktif. 

d. Bagi sekolah (lembaga) dapat memberikan masukan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan interaktif dapat memberikan pengalaman 

belajar yang menyenangkan sehingga memberikan pengaruh yang positif bagi 

kemajuan lembaga atau sekolah di dalamnya. 

 
D. Definisi Operasional 

 Definisi operasional digunakan agar diperoleh persamaan persepsi dan 

menghindari penafsiran yang keliru mengenai penelitian ini, maka perlu diberikan 

penjelasan  tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini 

penjelasan-penjelasan yang yang digunakan dalam penelitian ini.   

1. Pembelajaran merupakan suatu proses penciptaan lingkungan yang dilakukan 

secara bersama-sama antara guru dan siswa untuk dapat menghasilkan 

lingkungan yang baik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berdayaguna 

dan berhasil guna. 

2. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

alam sekitar beserta isinya. Hal ini berarti IPA mempelajari semua benda yang 

ada di alam, peristiwa, dan gejala-gejala yang muncul di alam. Ilmu dapat 

diartikan sebagai suatu pengetahuan yang bersifat objektif. Jadi dari sisi istilah 

IPA adalah suatu pengetahuan yang bersifat objektif tentang alam sekitar 

beserta isinya. 
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3. Pendekatan Interaktif adalah suatu pendekatan yang merujuk pada pandangan 

konstruktivis. Pendekatan ini merupakan salah satu alternatif pendekatan yang 

dapat membantu siswa agar berani mengungkapkan keingintahuannya dan 

ketidaktahuannya terhadap konsep yang sedang dipelajari. Pendekatan 

interaktif dikenal sebagai pendekatan “pertanyaan siswa” dimana guru 

berusaha untuk menggali pertanyaan siswa. Pendekatan interaktif terdiri dari 

tujuh tahapan  yaitu: 

a. Tahap persiapan 

Pada tahap ini guru dan siswa memilih dan mencari informasi tentang latar 

belakang dan topik serta menyampaikan sumber-sumber yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

b. Tahap pengetahuan awal 

Pada tahap ini siswa mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang 

konsep yanga akan dipelajari. Guru berusaha menggali apa yang telah diketahui 

oleh siswa tentang topik yang akan dipelajari. 

c. Tahap kegiatan eksplorasi 

Pada tahap ini guru menjelaskan tentang topik yang akan dieksplorasi. 

Siswa diajak untuk terlibat lebih dalam mengenai topik yang dipelajari dengan 

melakukan eksplorasi. Dengan demikan siswa dirancang untuk membuat 

pertanyaan. 

d. Tahap Pertanyaan Siswa 

Dimana pada tahap ini siswa diajak untuk membuat pertanyaan mengenai 

topik yang dipelajari. 
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e. Tahap penyelidikan 

Pada tahap ini guru dan siswa memilih pertanyaan yang tepat yang akan 

dijawab. 

f. Tahap pengetahuan akhir 

Pada tahap ini pengetahuan masing-masing siswa atau kelompok 

dikumpulkan dan dibandingkan dengan jawaban awal. 

g. Tahap refleksi 

Pada tahap ini ditetapkan apa yang telah dituju atau dibuktikan dan apa 

yang masih perlu dimantapkan. Bila masih terdapat pertanyaan susulan pada tahap 

refleksi ini atau konsep belum terlalu dikuasai maka tahap penyelidikan perlu 

diulang kembali. 

4. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sebagai hasil 

dari suatu proses belajar yang berupa kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang diwujudkan dalam bentuk nilai. Hasil belajar diperoleh 

setelah siswa melakukan evaluasi. Hasil belajar dapat mengembangkan 

kemampuan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Partisipasi belajar siswa merupakan berperan sertanya siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yang diterapkan oleh guru, yang ditandai dengan adanya 

perubahan-perubahan berbagai aspek seperti pengetahuan, pemahaman, sikap 

dan tingkah laku pada diri siswa.  

6.  Konsep ciri-ciri  dan kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan 

benda-benda  hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga 

memiliki sifat atau ciri yang membedakannya dengan benda mati. Makhluk 
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hidup dapat dibedakan dari benda tidak hidup karena makhluk hidup 

mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda tidak hidup. Ciri-ciri 

makhluk hidup adalah memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, 

berkembangbiak, dan bernapas. Selain itu makhluk hidup memiliki kebutuhan 

tertentu. Adapun kebutuhan makhluk hidup adalah membutuhkan udara, air, 

makanan dan tempat hidup untuk kelangsungan hidupnya.  

 
E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritik di atas, maka dapat diambil hipotesisi tindakan 

sebagai berikut ”Jika pembelajaran IPA pada konsep ciri-ciri dan kebutuhan 

makhluk hidup di kelas III SDN. Rd. Mangkudikusumah menggunakan 

pendekatan interaktif, maka hasil belajar dan partisipasi siswa akan meningkat. 
 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom action research. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom action research yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi  

diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil 

belajar siswa  menjadi meningkat (Wardani, 2000:45). 

Tahapan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimulai dari 

perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi. Keempat 

komponen tersebut merupakan sebuah siklus atau daur penelitian yang saling 

terkait dan berkesinambungan. 
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Dengan penelitian tindakan kelas diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

dan kemampuan guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran serta 

terciptanya hubungan antar guru sekolah dasar dalam mencari jalan pemecahan 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 


