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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     IPA merupakan kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep 

yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan pengujian gagasan. 

Pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari segi produk, proses dan dari segi 

pengembangan sikap. Artinya, belajar IPA memiliki dimensi-dimensi hasil 

(produk), dan dimensi pengembangan sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut saling 

terkait. Ini berarti bahwa proses mengajar IPA seharusnya mengandung ketiga 

dimensi IPA tersebut.salah satunya dengan meningkatkan kecakapan hidup 

melalui kemampuan membuat alat pada konsep energi. Pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, pembelajaran energi Sekolah Dasar kelas IV bertujuan agar 

peserta didik mampu membuat alat pada konsep energi dan Perubahannya. 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidaklah lepas dari berbagai hal yang 

menjadi komponen dalam pembelajaran tersebut. Salah satunya adalah kesesuaian 

antara materi pembelajaran dengan perkembangan siswa. Menurut Piaget, pikiran 

dan tingkah laku anak selalu berlandaskan tahap-tahap pemikiran yang terstruktur. 

Usia anak Sekolah Dasar pada umumnya berada pada tahap pra operasional dan 

tahap operasional kongkrit. Pada hakikatnya kedua tahap ini mempunyai banyak 

persamaan, yaitu mereka berpikir atas dasar pengalaman nyata (kongkrit). Dengan 

demikian, para pendidik harus memperhatikan bahwa pada tahap ini peserta didik 
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sangat membutuhkan benda-benda kongkrit untuk mengembangkan kemampuan 

intelektualnya. Kemampuan lain yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

yaitu penyajian pembelajaran oleh pendidik. Dalam hal ini pendidik dituntut 

untuk menyajikan suatu pembelajaran yang bermakna bagi peserta ddidik. 

Menurut Ausabel (1968) ( dalam Dede Margo, 2002 : 13 ) belajar bermakna 

merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan 

yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.  

Berdasarkan kenyataan di  lapangan dalam pembelajaran IPA di SD Negeri 

Gunung Kembang, guru mengajar lebih banyak menggunakan metode 

Ceramah,sedangkan siswa hanya mendengarkan saja dan tidak mengerti apa yang 

disampaikan oleh guru. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam interaksi lebih 

kuat pada pola satu arah sehingga aktivitas siswa tampak kurang aktif. Proses 

pembelajaran didominasi oleh guru, sedangkan guru mengorganisasikan siswa 

secara klasikal sehingga pembelajaran menjadi monoton dan mengakibatkan 

siswa merasa bosan belajar IPA.dan akibatnya hasil belajar IPA kurang 

memuaskan. 

     Kebiasaan guru bertindak sebagai pemberi informasi, mengembangkan budaya 

belajar yang menerima dengan pengembangan berfikir pada tingkat hapalan, 

sudah saatnya ditinggalkan. Siswa hendaknya diperlakukan sebagai  subjek didik 

yang memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri. Dominasi guru dalam 

proses pembelajaran hendaknya dikurangi, guru lebih banyak memberikan 

keterampilan dasar yang mereka miliki. 
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     Pembelajaran IPA sampai saat ini masih mempunyai kelemahan yang terdapat 

pada aspek kemampuan guru yang masih rendah dalam menerapkan  cara 

mengajar, sehingga hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan. maka perlu  

diterapkan metode mengajar yang kreatif dan model pembelajaran  yang dapat 

mendukung agar sekolah dapat memenuhi kewajibannya, Proses pembelajaran 

yang efektif dalam mencapai hasil belajar  dapat membangun citra diri ( self 

image ) bagi para peserta didik yaitu dengan meningkatkan life skill ( kecakapan 

hidup ). Beberapa ahli telah melakukan penelitian dan observasi di seluruh dunia 

mengenai proses pembelajaran. Kesimpulannya citra diri ternyata lebih penting 

pada proses pembelajaran, karena  tolak ukur sesungguhnya dari sistem 

pendidikan masa depan yaitu dengan mempunyai keterampilan dalam hidupnya 

.Dengan demikian mampu membangkitkan gairah belajar secara menyenangkan. 

dengan munggunakan model pembelajaran inilah para peserta didik akan 

terdorong untuk membangun citra diri positif untuk pertumbuhan mereka. 

     Guru perlu mengembangkan alternative dalam belajar yang mampu 

memberikan keterampilan untuk hidup ( life skill ) bagi peserta didiknya. Yang 

berorientasi pada kecakapan untuk hidup ( Broad- Based – Education ) Pendidikan 

yang berorientasi pada keterampilan hidup justru memberikan kesempatan kepada 

setiap anak intuk meningkatkan potensinya,dan memberikan peluang kepada anak 

untuk memperoleh keterampilan. Life skill adalah kemampuan yang diperlukan 

sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan berpikir yang kompleks, komunikasi 

secara efektif, membangun kerjasama, melaksanakan peranan sebagai warga 

negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk 
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bekerja,dan memiliki karakter dan etika  untuk terjun ke dunia kerja. Life skill 

tujuannya agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya untuk 

memperoleh keahlian ,membantu peserta didik untuk memperoleh keterampilan 

dan memperoleh kemandirian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu 

diadakan penelitian tindakan kelas, sebagai upaya peningkatan life skill ( 

kecakapa hidup ) melalui kemampuan merancang alat peraga pada konsep energi 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SD Negeri Gunung Kembang 

Kecamatan Campaka Kabupaten Ciajur.Oleh karena itu penelitian yang akan 

penulis lakukan dengan judul:  

Meningkatkan life skill ( kecakapan hidup ) melalui kemampuan merancang alat 

peraga pada konsep energi di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Gunung Kembang 

Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur . 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan temuan di lapangan. 

Maka ada dua masalah yang mendasar dalam proses pembelajaran IPA yaitu : 

1. Secara metodologis , guru belum semuanya memiliki kemampuan 

memadai dalam memilih dan menggunakan model  pembelajaran yang 

mampu membuat pembelajaran  kondusif  bagi siswa. 

2. Belum otimalnya aktivitas  siswa dalam proses pembelajaran karena 

kurang termotivasi dalam menerima pelajaran. 

Sesuai dengan latar belakang dan fokus permasalahan diatas, maka 

permasalahan pokok yang ingin dicari jawabannya adalah “ Bagaimana 
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meningkatkan life skill        ( kecakapan hidup ) melalui kemampuan merancang 

alat peraga pada konsep energi  di kelas IV SD Negeri Gunung Kembang 

Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur “ 

Sub pertanyaan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana rencana pembelajaran IPA dapat meningkatkan life skill 

melalui kemampuan merancang alat peraga pada konsep energi  di kelas 

IV Sekolah Dasar ? 

2. Bagaimana aktivitas siswa kelas IV Sekolah Dasar ? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa melalui kemampuan merancang alat peraga 

dapat meningkatkan kecakapan hidup ( life skill ) ? 

 

 

 

 

 

C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran  IPA di Sekolah Dasar melalui peningkatan kecakapan hidup( life 

skill ) dengan merancang alat peraga pada konsep energi di SD kelas IV. 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk meperoleh gambaran tentang rencana pembelajaran IPA dengan 

memingkatkan kecakapan hidup ( life skill ) melalui kemampuan 

merancang alat peraga. 

2. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran pada konsep energi 

di kelas IV SD 

3. Untuk mengetahui hasl belajar siswa melalui peningkatan life skill dalam 

pembelajaran IPA  konsep energi di kelas IV SD. 

 

 2. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya 

peningkatan proses pembelajaran IPA di Sekolah Dasar pada umumnya dan 

khususnya bagi proses pembelajaran di kelas V SD.dan diharapkan memberikan 

manfaat yang bermakna antara lain sebagai berikut : 

• Bagi Guru dapat memperoleh masukan dalam pengembangan 

pembelajaran dan dapat menigkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi 

tanggung jawab guru,melalui perbaikan dan peningkatan kinerja, maka 

akan tumbuh kepuasan dan rasa percaya diri yang dapat dijadikan modal  

untuk secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. 

dan memperoleh pengalaman baru yang dapat menjadi alternative dalam 

metode mengajar. 

• Bagi Siswa dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa jenuh dalam 

mengikuti proses pembelajaran , ada suasana baru dan dapat meningkatkan 
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gairah siswa dalam belajar,hasil belajar siswa akan optimal, dan 

kemampuan siswa untuk mencapai hasil belajar menjadi lebih baik, dan 

siswa dapat meningkatkan Life Skill melalui kemampuan merancang alat 

peraga. 

D. Definisi Operasional 

Life Skill adalah pengetahuan dan sikap yang diperlukan seseorang untuk bisa 

hidup bermasyarakat. Life skill memiliki makna yang lebih luas dari employability 

skill dan vocational skill. Keduanya merupakan bagian dari program life skill. 

  Life Skill merupakan kemampuan berpikir yang kompleks, kemampuan 

berkomunikasi secara efektif, kemampuan membangun kerjasama, melaksanakan 

peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta 

kecakapan untuk bekerja, serta memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia 

kerja. 

 Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja.bentuk energi 

antara lain berupa energi panas dan energi bunyi. Sumber energi panas adalah 

matahari, api dan alat pemanas listrik. 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

     Pada bab ini mulai dari latar belakang masalah yaitu pada SD Gunung 

kembang hasil belajar IPA dinilai kurang memuaskan untuk itu peneliti dengan 

menggunakan metode pembelajaran melalui peningkatan kecakapan hidup 
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diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anak dalam merancang alat peraga 

dan meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran dan meningkatkan hasil 

belajar. 

Bab II Kajian Teoritis Tentang Life Skill Dalam Pembelajaran IPA pada konsep 

Energi 

     Pada bab ini mendeskripsikan tentang kajian teori , konsep IPA, Karakteristik 

belajar IPA dan teori belajar yang mendukung pada konsep energi. 

Bab III  Metodologi Penelitian 

     Pada bab ini terdapat Aktivitas dan hasil belajar siswa, Pembelajaran dengan 

meningkatkan kecakapan hidup dengan merancang alat peraga pada model 

perubahan energi. Energi dapat berubah karena dipengaruhi oleh adanya energi 

gerak dan perubahan energi gerak dapat berubah  menjadi energi bunyi. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

     Pada bab ini mendeskripsikan hasil penelitian melalui dari observasi sekolah , 

data guru, ruang, alat peraga, dll.dan deskripsi hasil siklus I dan II dan juga 

Pembahasan. 

Bab V Kesimpulan 

     Pada bab ini merupakan jawaban dari tujuan penelitian dan apa yang 

ditemukan dari hasil penelitian. 

 


