
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang

alam sekitar.1

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah

(science inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.

1E Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2008), h. 110



Adapun tujuan pembelajaran IPA di SD/MI yang tercantum dalam

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu:

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA
yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang
adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,
teknologi dan masyarakat

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,
memecahkan masalah dan membuat keputusan

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara,
menjaga dan melestarikan lingkungan alam

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.2

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA tersebut dalam kegiatan

belajar mengajar perlu adanya suatu pembelajaran yang mampu mendorong

siswa belajar secara aktif agar IPA dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.

Dalam proses pembelajaran, belajar merupakan kegiatan yang paling utama.

Artinya, berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran ditentukan oleh

bagaimana proses pembelajaran yang dialami oleh siswa.

Menyadari pentingnya pembelajaran IPA bagi siswa, maka perlu

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan hasil belajar

IPA. Keberhasilan belajar IPA siswa tidak terlepas dari kualitas pembelajaran

yang dilakukan oleh guru. Kualitas pembelajaran mempunyai hubungan

berbanding lurus dengan hasil belajar siswa. Artinya, semakin tinggi kualitas

pembelajaran semakin tinggi pula hasil belajar yang diperoleh. Hal tersebut

2Ibid. 111



tidaklah terlepas dari strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam

menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal.3

Pelaksanaan proses pembelajaran IPA di kelas IV SDN 181 Pekanbaru,

belum sepenuhnya melibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran akibatnya

hasil akhir yang hendak dicapai yaitu ketuntasan belajar belum tercapai.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari wali kelas IV B SDN

181 Pekanbaru yaitu ibu Eny Fitriani, S.Pd maka dapat dilihat gejala-gejala

atau fenomena-fenomena sebagai berikut:

a. Hasil belajar yang diperoleh siswa belum optimal, hal ini terlihat dari nilai

ulangan pada mata pelajaran IPA, dari 46 siswa yang mengikuti ulangan

harian hanya 21 siswa atau 45,65% siswa yang mencapai nilai kriteria

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu 65.

b. Siswa terkesan sulit memahami materi pelajaran IPA yang disampaikan oleh

guru di kelas, hal ini diketahui dari 46 siswa hanya 22 siswa atau 47,82%

yang mampu menjawab soal-soal di LKS dengan benar.

c. Untuk siswa yang nilainya dibawah KKM diadakan perbaikan, namun

masih terdapat 15 orang siswa atau 32,61%yang nilainya tidak tuntas

walaupun telah diadakan perbaikan.

Rendahnya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh cara penyajian

atau metode mengajar guru selama proses pembelajaran. Hal senada yang

dinyatakan Muhibbin Syah, bahwa secara global faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu faktor

3Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja
Rosdakarya,2009), h. 2.



internal (faktor dalam diri siswa) yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani

siswa, faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa) yakni kondisi lingkungan di

sekitar siswa dan faktor pendekatan belajar (Approach to Learning) yakni jenis

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa

untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.4

Faktor-faktor diatas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan

mempengaruhi satu sama lain seorang siswa yang bersikap conserving

terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal)

umpamanya, biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang

sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berinteligensi

tinggi (faktor internal) dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya (faktor

eksternal), mungkin akan memilih pendekatan belajar yang lebih

mementingkan kualitas hasil belajar. Jadi, karena pengaruh faktor-faktor

tersebut diataslah, muncul siswa-siswa yang berprestasi tinggi dan berprestasi

rendah atau gagal sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan

profesional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan

munculnya kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan

berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar

mereka.5

Seorang guru harus bisa memilih strategi atau metode yang tepat dalam

menyampaikan materi pelajaran, karena makin tepat metode yang digunakan

guru dalam pembelajarn, maka makin efektif pula pencapaian tujuan yang

4 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 129.
5Ibid.



ingin dicapai dalam pembelajaran.6 Adapun hal-hal yang harus diperhatikan

guru dalam memilih metode atau strategi yang harus digunakan dalam

pembelajaran adalah strategi tersebut harus berorientasi pada tujuan

pembelajaran yang akan dicapai, disesuaikan dengan materi, karakteristik

peserta didik, serta situasi atau kondisi dimana proses pembelajaran tersebut

akan berlangsung. Terdapat beberapa metode dan teknik pembelajaran yang

dapat digunakan oleh guru, tetapi tidak semuanya sama efektifnya dapat

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan kreativitas guru dalam

memilih strategi pembelajaran tersebut.7

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti

ingin melakukan perubahan dan perbaikan terutama dalam melaksanakan

proses pembelajaran.Strategi pembelajaran yang ingin peneliti terapkan adalah

teknik pembelajaran delegasi. Teknik pembelajaran delegasi adalah teknik

pembelajaran yang meminta orang lain belajar untuk anda dalam sebuah

kelompok diskusi.8 Strategi ini dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan

terbukti sebuah strategi yang efisien. Teknik pembelajaran delegasi ini adalah

suatu kegiatan yang menyenangkan dan menambah variasi aktivitas belajar

mengajar. Apabila pembelajaran itu menyenangkan, maka proses pembelajaran

akan berjalan secara efektif, seperti yang diungkapkan oleh Peter Kline dalam

6 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.
141.

7 Hamzah B Uno, Model Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 7.
8 Paul Ginnis, Trik dan Taktik Mengajar (Jakarta: PT Indeks, 2008), h. 107.



Hartono bahwa ”learning is most effective when is fun” (belajar sangat efektif

apabila menyenangkan).9

Selain itu, strategi ini juga memiliki beberapa kelebihan sebagai

berikut:

1. Sejumlahketerampilan mandiri dilatih, termasuk menggunakan
berbagai sumber, membuat catatan, berkolaborasi, komunikasi,
presentasi.

2. Peer teaching terbukti sebuah strategi belajar yang efisien
3. Kerjakelompok dan kewarganegaraan dipelajari melalui saling

ketergantungan dari kegiatan ini. Belajar dari tiap individu
bergantung pada beberapa orang lain, jadi tiap orang memiliki
banyak tanggung jawab.10

Kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam

pembelajaran akan berdampak baik pada hasil belajarnya. Djamarah

mengatakan bahwa belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak

didik lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak didik. Senada dengan itu

Hamalik mengatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Ini

menunjukkan setiap orang yang belajar harus aktif, tanpa ada aktivitas maka

proses belajar tidak mungkin terjadi.

Dalam strategi ini aktivitas pembelajaran tersebut dilakukan dengan

kegiatan kelompok untuk memahami materi yang ada di stasiun sumber atau

pameran di depan kelas, sehingga antarpeserta dapat saling membelajarkan

melalui tukar pikiran, pengalaman maupun gagasan-gagasan.Dengan demikian,

9Hartono dkk, PAIKEM (Pekanbaru: Zanafa Pulishing, 2012), h. 87.
10Paul Ginnis. Op. Cit. 108.



apabila siswa telah memahami materi secara detail, maka siswa akan

menguasai materi tersebut dan bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru,

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.11

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mencari jalan

keluar untuk mengatasi masalah tersebut, melalui kegiatan tindakan kelas

dengan judul: “Penerapan Teknik Delegasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar

pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Siswa Kelas IV B Sekolah Dasar

Negeri181 Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka

penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini,

yaitu sebagai berikut:

1. Teknik pembelajaran delegasi adalah teknik pembelajaran yang meminta

orang lain belajar untuk anda dalam sebuah kelompok diskusi.12

2. Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan

puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindak

guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain, merupakan

peningkatan kemampuan mental siswa.13 Dengan demikian dapat diartikan

hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan yang dikuasai oleh siswa

11 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan
(Jakarta: Kencana, 2007), h. 240.

12Paul Ginnis, Op. Cit. h. 107.
13 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 3.



melalui penilaian atau evaluasi lazimnya ditunjukkan dengan nilai dalam

bentuk angka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,

maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah: apakah penerapan

teknik pembelajaran delegasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas

IV B SDN 181 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan

teknik pembelajaran delegasi pada siswa kelas IV B SDN 181 Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini akan

memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi Siswa

Penelitian ini akan mendatangkan manfaat bagi siswa untuk

memahami berbagai macam materi dan bahan ajar dalam proses

pembelajaran yang diberikan guru, sehingga tujuan pembelajaran bisa

mengena pada sasaran yang diinginkan oleh berbagai pihak, baik guru

maupun lembaga pendidikan sekolah.



b. Bagi Guru

Secara bertahap bisa menguasai dan mendalami ilmu pengetahuan,

keterampilan dan pengalaman dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya sebagai seorang pendidik dan pengajar yang profesional

melalui berbagai bentuk penguasaan strategi pengajaran sehingga setiap

materi pelajaran yang disajikan oleh guru dapat dimengerti dan dipahami

oleh siswa dan tujuan pembelajaran yang telah dirancang dapat dicapai

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat bagi

sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswanya.

d. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama

dalam bidang pendidikan yang sedang ditekuni khususnya pembelajaran

IPA


