
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena tanpa melalui

pendidikan, proses transformasi dan aktualisasi pengetahuan sulit untuk

diwujudkan. Demikian juga dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains

sebagai bentuk pengetahuan ilmiah dalam pencapaiannya harus melalui proses

pendidikan yang ilmiah pula. Oleh karena itu Islam menekankan akan pentingnya

belajar baik melalui aktivitas membaca, menelaah, meneliti segala sesuatu yang

terjadi di alam raya ini. Maka dalam konteks ini, Rasulullah menegaskan dalam

salah satu haditsnya bahwa siapa saja yang terus berproses dalam belajar mencari

pengetahuan dan ilmu, maka Allah akan menunjukkan kemudahan mencapai

surga. Hadits Rasulullah ini sekarang menjadi semboyan bahwa ilmu dan

teknologi menawarkan kenyamanan hidup.

ُ لَھُ طَِریقًا إِلَى اْلَجنَِّة  َمْن َسلََك طَِریقًا یَْلتَِمُس فِیِھ ِعْلًما َسھََّل هللاَّ
Artinya: ““Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah

akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim).

Dari hadits di atas, dapat kita pahami bahwa dalam menuntut ilmu, kita

membutuhkan proses. Di Indonesia, tahap pertama proses pembelajaran adalah

Sekolah dasar (SD). SD merupakan satu kesatuan yang dilaksanakan dalam masa

program belajar selama 6 tahun. Jenjang ini merupakan unit terminal yang



mempunyai kesinambungan dengan terminal lainnya.1 Pada sekolah dasar (SD)

proses pembelajaran harus benar-benar mampu membuat siswa mengerti dan

paham, karena pada sekolah dasar inilah pondasi yang kuat akan dibangun. Pada

dasarnya pembelajaran merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik

melakukan kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik.2

Seperti firman Allah SWT dalam surah al-Kahf [18]: ayat 66.







Artinya: ”Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah
diajarkan kepadamu” (QS. 18: 66)”.

Selanjtnya peran guru yang baik juga dijelaskan dalam surah An-Nisa [4] :

ayat 83:
















Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan
ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka
menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka,
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan
dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau
tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu
mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu).”

Dari ayat ini dapat diambil beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

1Fuad Ihsan, Dasar Dasar Kependidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, h. 26
2Isjoni, Cooperative Learning, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 11



1. Kaitan ayat ini dengan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik

hendaknya Menuntun anak didiknya. Dalam hal ini menerangkan

bahwa peran seorang guru adalah sebagai fasilitator, tutor, tentor,

pendamping dan yang lainnya. Peran tersebut dilakukan agar anak

didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa neraga dan

agamanya.

2. Memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut

ilmu. Hal ini perlu, karena zaman akan selalu berubah seiring

berjalananya waktu. Dan kalau kita tidak mengikutinya, maka akan

menjadikan anak yang tertinggal.

Dari yang telah dijelaskan di atas, peran guru sangat penting dalam proses

pembelajaran terutama pada tingkat SD yang merupakan pondasi awal

pendidikan. Dalam proses pembelajaran di SD, ada beberapa pelajaran pokok

yang dipelajari, salah satunya adalah IPA. IPA atau Sains 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.

Tujuan pembelajaran IPA di SD agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut :

1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari- hari.



2. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang

adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi

dan masyarakat.

3. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,

memecahkan masalah dan membuat keputusan.

4. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga

dan melestarikan lingkungan alam.

5. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/ MTs.3

Namun kenyataannya di lapangan yang penulis temukan bahwa

pembelajaran IPA masih sangat jauh dari tujuan yang sebenarnya, salah satu

permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah proses belajar mengajar

mata pelajaran IPA di SD tidak mencapai tujuan karena kurangnya pengetahuan

bagi guru SD memadukan pendekatan dalam proses pembelajaran IPA, sehingga

hasil belajar yang dicapai oleh siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimun

(KKM) yang ditetapkan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara peneliti dengan guru

kelas Va yaitu ibu Devi Leri Yudha Salti A.Ma, kegagalan dalam belajar IPA rata-

rata disebabkan karena guru dalam proses belajar mengajar hanya menggunakan

metode ceramah dan kadang membuat kelompok belajar atau diskusi, tanpa

menggunakan media dan alat bantu, serta materi pelajaran tidak disampaikan

secara kronologis sehingga hasil belajar siswa tidak tercapai secara optimal.

3E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2009, h. 111



Guru telah berusaha memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar IPA

siswa dengan :

1) Guru mengacak tempat duduk siswa dengan memindahkan siswa yang

pintar untuk duduk sebangku dengan siswa yang kurang bisa memahami

materi pelajaran agar siswa yang kurang mampu memahami pelajaran

dapat belajar bersama temannya  yang pintar.

2) Guru telah berusaha memadukan metode ceramah dengan pembelajaran

kelompok tetapi tidak berjalan semestinya karena hanya didominasi oleh

siswa yang pintar.

Dari usaha yang telah dilakukan oleh guru, hasil belajar siswa terlihat

masih rendah, dimana penulis melihat gejala-gejala sebagai berikut :

1) Dari 40 orang siswa, hanya 11 orang (27,5%) yang memperoleh nilai di

atas KKM yaitu 70, sedangkan 29 orang (72,5%) belum mencapai KKM

atau tergolong belum tuntas.

2) Siswa masih sulit untuk menjawab soal ulangan, hal ini terlihat ketika

dilakukan ulangan hanya 20 orang siswa (50%) yang dapat menjawab soal

dengan benar sedangkan 20 orang siswa (50%) masih sulit menjawab soal

ulangan sehingga hasil yang diperoleh tidak mencapai KKM yang

ditetapkan.

3) Setiap kali diberi tugas rumah, rata-rata siswa masih memperoleh nilai

yang  rendah, hal ini terlihat ketika diperiksa bersama-sama 26 orang

siswa (65%) memperoleh nilai 65.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mencoba menerapkan salah satu

pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan keuntungan dari investasi anda



untuk mengungkapkan apakah dengan pendekatan keuntungan dari investasi anda

dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Pendekatan keuntungan dari investasi anda

adalah pendekatan pembelajaran dengan meminta siswa untuk menilai apakah

mereka akan mendapatkan manfaat dari pelajaran. Pendekatan ini menempatkan

mereka dalam posisi “memiliki” harapan terhadap apa yang mereka pelajari,

bukan hanya sekedar mengikuti pelajaran.4

Alasan menerapkan pendekatan keuntungan dari investasi anda untuk

meningkatkan hasil belajar siswa adalah :

1. Dengan menggunakan pendekatan ini siswa disuruh untuk membuat

penyajian materi yang di dalamnya menjelaskan apa yang mereka

dapatkan dari investasi mereka dalam mengikuti pelajaran, sehingga dapat

memudahkan siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan nantinya karena

isi dari materi yang mereka buat berupa point-point penting dari materi

pelajaran, dengan begitu hasil belajar dari latihan akan tercapai secara

optimal sesuai KKM yang ditentukan.

2. Siswa juga akan mampu menyelesaikan pekerjaan rumah dengan benar

dan secara mandiri, karena pendekatan ini tidak hanya memerintahkan

siswa untuk mampu membuat sajian materi, namun juga menuntut siswa

untuk mandiri, dengan begitu siswa akan mampu mengerjakan tugasnya

secara mandiri dan benar dengan berpanduan pada catatan penyajian

materi yang mereka buat. Sehingga hasil dari pekerjaaan rumah juga akan

tercapai secara optimal.

4Melvin L. Silberman, Active Learning, 101 Cara Belajar Siswa aktif, Bandung:
Nusamedia, 2011, h. 272



Dari latar belakang tersebut di atas maka peneliti dalam penelitian ini

mengambil judul “Penerapan Pendekatan Keuntungan dari Investasi Anda untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam  di Sekolah Dasar Negeri 184 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

1. Pendekatan keuntungan dari investasi anda adalah pendekatan

pembelajaran dengan meminta siswa untuk menilai apakah mereka akan

mendapatkan manfaat dari pelajaran. Pendekatan ini menempatkan mereka

dalam posisi “memiliki” harapan terhadap apa yang mereka pelajari,

bukan hanya sekedar mengikuti pelajaran.5

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

mengajar.6

C. Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Pendekatan

Keuntungan dari Investasi Anda untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa

Kelas V Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  di Sekolah Dasar

Negeri 184 Pekanbaru?”

5Ibid
6Dimiyanti dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006,

h. 3



D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar

siswa pada mata pelajaran IPA dapat meningkat dengan menggunakan

pendekatan keuntungan dari investasi anda di Sekolah Dasar Negeri 184

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat

yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Bagi Siswa

1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Pada Mata

Pelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri 184 Pekanbaru.

2) Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses

belajar mengajar di kelas.

b. Bagi Guru

1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya.

2) Memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan guru dalam

meningkatkan hasil belajar siswa yang merupakan permasalahan

selama ini.



c. Bagi Sekolah

1) Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan

hasil belajar siswa.

2) Meningkatkan mutu tenaga pengajar khususnya pada guru Sekolah

Dasar Negeri 184 Pekanbaru.

d. Bagi Peneliti

1) Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana Pendidikan S1

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah

dan Keguuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2) Menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang perbaikan

pembelajaran.

3) Menambah wawasan penulis tentang peningkatan hasil belajar

siswa melalui penelitian tindakan kelas.


