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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. IPA 

bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Trianto (2011:136) mengatakan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Alam merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis. Penggunaannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut 

sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya. Definisi 

tersebut menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPA sesuai dengan 

tujuan IPA, guru berfungsi sebagai fasilitator dan lebih menekankan 

proses aktif siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang seperti itu 

sering dikenal dengan Student Centered merupakan proses pembelajaran 

yang melibatkan siswa untuk aktif dalam mencari dan mengolah 

informasi. 

Peran guru sebagai fasilitator dan moderator yang membimbing 

dan mengarahkan melalui pertanyaan yang mengacu pada bagian-bagian 

inti dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat melatih siswa untuk 

menyampaikan gagasan dan merespon terhadap munculnya permasalahan.
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Berbagai permasalahan yang biasa ditemukan dalam proses pembelajaran 

yaitu siswa kurang berani dalam menyampaikan pendapat, kurang berani 

dalam menanggapi hasil diskusi kelompok lain dan sebagainya. 

Permasalahan pembelajaran IPA juga ditemukan di SD Negeri 1 

Tamansari. Guru kelas V memberikan pernyataan bahwa hasil ulangan 

harian mata pelajaran IPA siswa kelas V semester I tahun 2016/2017 mata 

pelajaran IPA belum maksimal yaitu 15 siswa yang memenuhi KKM dan 

19 siswa yang belum memenuhi KKM pada mata pelajaran IPA. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang digunakan adalah 70. Siswa kurang 

terampil dalam menjawab pertanyaan atau bertanya tentang konsep yang 

diajarkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan keadaan 

siswa yang kurang berani bertanya saat proses pembelajaran dipengaruhi 

karena tanggung jawab siswa masih kurang. Contohnya yaitu kurang rajin 

mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah, menyalin pekerjaan teman saat 

pagi hari, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Siswa kurang menunjukkan 

keinginan yang kuat dalam belajar serta menyelesaikan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya. 

Selain hal tersebut di atas, pembelajaran IPA di SD Negeri 1 

Tamansari ini sudah berlangsung cukup baik namun kurang tepat apabila 

pembelajaran dilakukan hanya menggunakan metode pembelajaran yang 

kurang bervariatif dan monoton. Hal tersebut menjadikan pembelajaran 

menjadi kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa menjadi kurang aktif 

dalam pembelajaran dan kurang menunjukkan tanggung jawab dalam 
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menyelesaikan tugas kelompok. Hal lain yang menjadi masalah dalam 

proses pembelajaran IPA yaitu guru kurang memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengungkapkan pemikiran dan ide-ide yang dimiliki siswa 

sehingga diperlukan sebuah inovasi dalam pembelajaran IPA yaitu dengan 

menggunakan pembelajaran Gallery Walk. 

Melihat fenomena seperti yang dipaparkan di atas, peneliti 

melakukan diskusi dengan guru kelas untuk mencari solusi dari 

permasalahan yang ada. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti dan guru 

mencapai kata sepakat bahwa diperlukan upaya perbaikan pembelajaran. 

Kami menyepakati untuk menggunakan pembelajaran Gallery Walk  untuk 

dapat memecahkan permasalahan yang ada di kelas ini. Silberman 

(2006:274) mengatakan bahwa pembelajaran Gallery Walk  merupakan 

cara untuk menilai dan  mengingat apa yang telah siswa pelajari selama 

ini. Berdasarkan pengertian tersebut Gallery Walk merupakan suatu 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

menemukan pengetahuan baru dan mempertahankan serta mempermudah 

daya ingat karena dalam menemukan pengetahuan baru itu siswa dapat 

terlepas dari apa yang dilihatnya secara langsung. Dari proses tersebut jadi 

diharapkan siswa mampu berperan aktif sehingga dapat mencapai prestasi 

belajar yang maksimal. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti berinisiatif mengadakan 

penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab dan 

Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Materi Penyesuaian Makhluk 

Hidup dengan Lingkungan melalui Pembelajaran Gallery Walk (Galeri 

Belajar) di Kelas V SD Negeri 1 Tamansari”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana penerapan pembelajaran Gallery Walk di kelas V SD 

Negeri 1 Tamansari pada mata pelajaran IPA materi penyesuaian 

makhluk hidup dengan lingkungan dapat meningkatkan tanggung 

jawab? 

2.  Bagaimana penerapan pembelajaran Gallery Walk di kelas V SD 

Negeri 1 Tamansari pada mata pelajaran IPA materi penyesuaian 

makhluk hidup dengan lingkungan dapat meningkatkan prestasi 

belajar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus 

sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di Sekolah Dasar melalui 

pembelajaran Gallery Walk. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan tanggung jawab peserta didik dalam proses 

pembelajaran IPA melalui pembelajaran Gallery Walk di kelas V 

SD Negeri 1 Tamansari pada materi penyesuaian makhluk hidup 

dengan lingkungan. 

b. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran IPA melalui pembelajaran Gallery Walk di kelas V 

SD Negeri 1 Tamansari pada materi penyesuaian makhluk hidup 

dengan lingkungan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa terutama dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan 
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pembelajaran Gallery Walk pada materi penyesuaian makhluk hidup 

dengan lingkungannya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah 

Dapat meningkatkan kualitas dan prestasi belajar peserta didik 

melalui pembelajaran Gallery Walk pada berbagai mata pelajaran. 

b. Bagi guru 

Mengetahui gambaran positif tentang perlunya menggunakan 

pembelajaran Gallery Walk dalam pembelajaran dengan melihat 

kondisi siswa dan lingkungan sekolah, sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi siswa 

Siswa akan memperoleh pengalaman belajar IPA yang aktif, kreatif 

dan komunikatif sehingga dapat mendorong peserta didik untuk 

lebih giat dan menyukai pelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA khususnya materi penyesuaian makhluk hidup 

dengan lingkungan. 
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