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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan semakin hari semakin berkembang akhirnya terlihat

kecenderungan untuk membagi ilmu pengetahuan menjadi berbagai disiplin

ilmu. Pada dasarnya ilmu berkembang dari dua cabang utama yaitu filsafat

alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam  dan filsafat moral yang

kemudian berkembang ke dalam ilmu-ilmu sosial. Allah SWT juga telah

menjelaskan dalam  Al-Qur’an bahwa alam diciptakan untuk dipelajari oleh

manusia sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi

kehidupan manusia itu sendiri. Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur’an

Surat Ali-Imran ayat 190 adalah sebagai berikut







Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
berakal (QS. Ali-Imran (3): 190).

Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Ankabuut.





Artinya: Dan perumpamaan-perumpaan ini Kami buat untuk manusia, dan
tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

Itulah beberapa firman Allah yang menunjukkan perintah Allah SWT untuk

menuntut ilmu. Mencari ilmu itu wajib, tidak mengenal batas tempat, dan juga
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tidak mengenal batas usia, baik anak-anak maupun orang tua. Kewajiban

menuntut ilmu dapat dilaksanakan di sekolah, pesantren, majlis ta’lim,

pengajian anak-anak, belajar sendiri, penelitian atau diskusi yang

diselenggrakan oleh para remaja mesjid. Nabi Muhammad SAW dalam

hadistnya juga menyerukan pentingnya menuntut ilmu bagi umat islam.

(رواه إبن عبد البر) طَلَُب ْالِعْلَم فَِرْیِضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمةٍ 
Artinya : Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan
muslimat”(HR. Ibnu Abdil Bari)

Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang berkembang dari filsafat

alam dan memiliki peran yang sangat penting terhadap kemajuan  ilmu

pengetahuan dan teknologi.  IPA perlu diajarkan di sekolah dasar untuk

menumbuhkan kemampuan berfikir logis, analisis, kreatif dan kemampuan

bekerja sama pada diri siswa. Kompetensi tersebut bertujuan agar siswa

mampu melakukan analisis terhadap apa yang ia pelajari, cermat dan teliti

dalam mengambil keputusan, serta mampu menalar hubungan suatu peristiwa

atau gejala alam yang satu dengan yang lainnya sehingga mampu menciptakan

pola pikir ilmiah yang kritis sejak dini. Dalam kenyataan, memang tidak

banyak siswa yang menyukai bidang kajian IPA, karena dianggap sulit,

keterbatasan kemampuan siswa, atau karena mereka tidak berminat untuk

menjadi ilmuwan. Namun demikian, mereka tetap berharap agar pembelajaran

IPA di sekolah dapat disajikan secara menarik, efektif dan efisien.1 Oleh

1 Sulaimansyah. Meningkatkan Motivasi Belajar Di Kelas, (online), Tersedia di:
http://inspirasi-wahanapendidikan.blogspot.com/2011/11/meningkatkan-motivasi-belajar-kelas-
i.html, diakses tanggal 22 Mei 2014
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karena itu, kesulitan belajar IPA harus diatasi sedini mungkin agar

pembelajarannya dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dibutuhkan kreativitas

guru dalam membelajarkan siswanya. Seperti kecerdasan guru dalam

menelaah kurikulum, menyusun silabus dan RPP,  menggunakan strategi,

metode, teknik dan media belajar yang tepat, serta mengelola kelas yang

menyenangkan. Karena belajar sangat efektif apabila menyenangkan.2 Namun

kenyataannya pada saat ini masih terdapat guru yang menyajikan

pembelajaran hanya dengan transfer of knowledge tanpa mengembangkan

bagaimana cara belajar yang kreatif dan menyenangkan tersebut.

Berdasarkan hasil survei di SD Negeri 012 Purnama dari guru kelas Va

menyatakan bahwa hasil belajar IPA siswa masih rendah dan belum mencapai

KKM yang telah ditetapkan yaitu 70. Hal ini terlihat dari gejala-gejala yang

ditunjukkan oleh siswa ketika mengikuti proses pembelajaran, diantaranya:

1. Ketika guru bertanya mengenai materi IPA hanya 11 orang siswa dari 26

siswa atau sekitar 42,31% yang dapat menjawab dengan benar.

2. Jika diberikan latihan pada mata pelajaran IPA, dari 26 siswa 11

orang  atau 42,31%  siswa nilainya masih rendah.

3. Dari 26 orang siswa, 15 atau 57,69% orang siswa hasil belajarnya belum

mencapai KKM yang telah ditetapkan ≥ 70.

Dari gejala-gejala yang tampak tersebut, guru telah melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa, diantaranya:

2 Hartono, PAIKEM, Pekanbaru: Zanafa, 2009, hlm. 87



4

dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti metode ceramah,

diskusi, latihan dan memberikan PR diakhir pembelajaran, tetapi upaya guru

tersebut masih belum dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran IPA. Untuk itu, perlu dicari alternatif lain tentang penerapan teknik

dalam membelajarkan IPA.

Salah satu teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA

guna meningkatkan hasil belajar siswa adalah teknik send a problem. Dalam

penerapannya teknik send a problem menuntut siswa untuk berfikir kritis dan

bertindak kreatif. Siswa dilibatkan dalam melakukan eksplorasi situasi baru

dalam mempertimbangkan dan merespon permasalahan secara kritis. Selain

itu melalui teknik send a problem siswa dibimbing untuk membuat pemecahan

masalah sekaligus mengevaluasi solusi dari penyelesaian masalah tersebut.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang

berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Teknik Send A Problem di Kelas Va

Sekolah Dasar Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai”.
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B. Definisi Istilah

1. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor

setelah diberikan tes hasil belajar setiap akhir pembelajaran.3 Tes hasil belajar

digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Teknik Send A Problem

Teknik Send A Problem adalah sebuah teknik yang paling efektif untuk

membangun solusi dengan pemikiran mendalam bagi masalah-masalah yang

lebih kompleks yang tidak memiliki jawaban tunggal yang tepat.4 Secara

singkat langkah-langkah penggunaan teknik send a problem adalah sebagai

berikut: Siswa duduk berkelompok, siswa mendapatkan amplop yang berisi

masalah, siswa berdiskusi bersama, tiap kelompok mengirim amplop kepada

kelompok lain, tiap kelompok mengevaluasi solusi-solusi yang diterima dari

kelompok lain, guru memberikan penguatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Apakah Penggunaan Teknik Send A

3 Dimiyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran,  Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.
200.

4 Elizabert E. Barkley, Collaborative Learning Techniques, Bandung: Nusa Media, 2012,
hlm. 267.
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Problem pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dapat Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa di Kelas Va Sekolah Dasar Negeri 012 Kelurahan Purnama

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan teknik send a

problem pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dapat meningkatkan

hasil belajar siswa di kelas Va Sekolah Dasar Negeri 012 Purnama Kecamatan

Dumai Barat Kota Dumai.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk siswa

Untuk siswa kelas Va Sekolah Dasar Negeri 012 Purnama Kecamatan

Dumai Barat dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam

kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa

pada mata pelajaran IPA.

b. Untuk Guru

Memberikan kontribusi dan inspirasi kepada guru IPA untuk

mengembangkan berbagai teknik belajar dalam rangka meningkatkan hasil

belajar siswa.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan teknik send a problem

untuk meningkatkan aspek-aspek kepribadian lainnya.
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