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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum KTSP (Depdiknas, 

2006) bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan 

standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan 

menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. 

Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Peneliti sebagai guru kelas V SDN Hegarmanah 2 Kecamatan Margaasih 

Kabupaten Bandung, dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) khususnya pada 

pencapai SK dan KD terhadap mata pelajaran IPA masih bersifat hapalan 

pengetahuan yang harus dikuasai tanpa ada pengalaman belajar yang dilakukan 

siswa. Walaupun sesekali kegiatan belajar dilakukan dengan cara praktikum 

namun pertanyaan dalam penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) masih bersifat 

konsep, sehingga kegiaan belajarpun kurang bermakna bagi siswa karena untuk 

memperoleh jawabanya  siswa tidak harus melakukan kegiatan ilmiah tetapi 

dengan hanya mencari jawaban pada buku sumber. Hal tersebut terbukti dengan 

rata-rata hasil nilai ulangan harian IPA berada dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 45,00 dibandingkan dengan KKM mata pelajajaran IPA 

yang harus dicapai yaitu sebesar 63,00. 
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Berdasarkan hasil belajar siswa yang masih banyak memperoleh nilai 

dibawah KKM,  maka peneliti sebagai guru ingin berupaya melakukan inovasi 

dalam proses pembelajaran dengan cara melatih dan menuntun siswa untuk 

melakukan percobaan sendiri, berpikir yang ilmiah dan menemukan bukti 

kebenaran dari teori sesuatu yang dipelajarinya. Untuk mendukung proses tersebut 

diperlukan pertanyaan yang produktif sehingga dapat mengarahkan siswa untuk 

berbuat atau melakukan sesuatu sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan. 

Peranan pertanyaan yang diajukan guru baik secara lisan maupun dalam LKS 

sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar dan cara berpikir siswa 

(Rustaman et al,2003). Dalam proses pembelajaran selama ini penggunaan 

pertanyaan produktif belum peneliti optimalkan pemanfaatannya khususnya dalam 

LKS.  Pertanyaan produktif sangat berperan dalam menimbulkan keberanian 

menjawab atau mengemukan pendapat, karena pertanyaan produktif banyak 

melibatkan siswa untuk menjawab, berbeda dengan pertanyaan kognitif yang 

biasanya hanya bisa dijawab oleh sebagian kecil siswa yang mengerti konsepnya 

(Karim et al, 1994) 

Peran pertanyaan produktif sejalan dengan hakikat pembelajaran IPA sebagai 

suatu proses ilmiah. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Selama ini siswa hanya mengenal konsep-konsep tanpa memahami fakta yang 

terjadi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dengan 

penggunaan pertanyaan produktif khususnya pada LKS dapat merangsang siswa 

untuk melakukan kegiatan produktif atau kegiatan ilmiah sehingga kegiatan 

belajarpun menjadi lebih bermakna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Peneliti memandang dengan penggunaan pertanyaan produktif, siswa akan 

lebih aktif dalam membangun pengetahuannya sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti 
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tertarik untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

judul,‟Penggunaan Pertanyaan Produktif pada LKS untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA tentang Topik Sifat-sifat Cahaya”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahannya 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum rumusan 

permasalahan penelitian ini, yaitu: ‟Apakah penggunaan pertanyaan produktif 

pada LKS dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

tentang topik sifat-sifat cahaya?”Adapun secara khususrumusan permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran IPA tentang topik sifat-sifat 

cahaya dengan penggunaan pertanyaan produktif pada LKS di kelas 5 

SDN Hegarmanah 2 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPA tentang topik sifat-sifat 

cahaya dengan penggunaan pertanyaan produktif pada LKS di kelas 5 

SDN Hegarmanah 2 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung? 

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang topik 

sifat-sifat cahaya dengan penggunaan pertanyaan produktif pada LKS di 

kelas 5 SDN Hegarmanah 2 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Secara umum yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ‟Penggunaan pertanyaan produktif pada LKS terhadap hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA tentang topik sifat-sifat cahaya”. Secara khusus 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Perencanaan pembelajaran IPA tentang topik sifat-sifat cahaya dengan 

penggunaan pertanyaan produktif pada LKS di kelas 5 SDN Hegarmanah 

2 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. 

2. Pelaksanaan pembelajaran IPA tentang topik sifat-sifat cahaya dengan 

penggunaan pertanyaan produktif pada LKS di kelas 5 SDN Hegarmanah 

2 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. 
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3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang topik sifat-sifat 

cahaya dengan penggunaan pertanyaan produktif pada LKS di kelas 5 

SDN Hegarmanah 2 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru maupun 

sekolah. Secara rinci manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti/Guru 

a. Sebagai upaya mengembangkan kreativitas dalam hal menciptakan 

proses pembelajaran yang bermakna. 

b. Mempermudah guru dalam mencapai tujuan pembelajaran 

c. Memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi Siswa 

a. Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

b. Meningkatkan minat, kemampuan dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA. 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat dijadikan sebagai tolok ukur proses dan hasil belajar atau 

prestasi sekolah pada umumnya. 

b. Dapat digunakan untuk meningkatkan mutu para pendidik dan peserta 

didik. 

 

E. Definisi Operasonal. 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran dan persepsi yang 

berbeda terhadap judul penelitian ini, maka perlu didefinisikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan Pertanyaan Produktif pada LKS dalam Pembelajaran IPA 

Pertanyaan produktif adalah pertanyaan yang mendorong siswa menjawab 

berdasarkan hasil kegiatan secara ilmiah sedangkan pertanyaan tidak produktif 

pertanyaan yang jawabannya terdapat pada sumber sekunder berupa buku. 

Pertanyaan produktif mendorong munculnya kesadaran bahwa jawaban yang 
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berbeda bisa saja benar tergantung konteksnya dan hampir semua anak bisa 

menjawabnya.Pertanyaan produktif dalam penelitian ini terdapat pada LKS yang 

bertujuan untuk mengarahkan siswa melakukan kegiatan eksperimen dalam 

pembelajaran IPA tentang topik sifat-sifat cahaya. Penggunaan pertanyaan 

produktif pada LKS dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran dan 

siswa lebih memahami materi yang dipelajari. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa baik itu 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang diperoleh setelah menerima 

pengalaman belajar. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran 

atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Bloom (Nana Sudjana,2009:23) bahwa terdapat tiga aspek 

hasil belajar, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Namun fokus penelitian 

terhadap hasil belajar dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata tes siswa kelas V 

SDN Hegarmanah 2 sebagai hasil belajar pada aspek kognitif yang diperoleh dari 

tes hasil belajar. Dengan penggunaan pertanyaan produktif diharapkan siswa akan 

lebih memahami konsep yang dipelajari sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 

 


