
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn 

merupakan mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, 

termasuk pada jenjang sekolah dasar (SD). Salah satu mata pelajaran yang 

berkaitan dengan alam sekitar yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Pembelajaran 

IPA juga merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk 

menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip, proses penemuan 

dan memiliki sifat ilmiah.  

Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan 

untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat 

sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam 

tentang alam sekitar. Mata pelajaran IPA ditingkat SD mengarahkan siswa untuk 

mengenal, menyikapi dan mengapresiasi ilmu pengetahuan alam, serta 

menanamkan kebiasaan untuk berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif 

dan mandiri ketika didalam maupun diluar proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan formal merupakan 

kegiatan pokok dalam keseluruhan proses pendidikan dan tidak lepas dari peran 

guru sebagai tenaga pengajar harus mampu melaksanakan kompetensi 
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pembelajaran yang diwajibkan, standar kompetensi dan indikator harus dapat 

dicapai oleh siswa. Kompetensi dalam pembelajaran IPA sangat diperlukan agar 

kegiatan belajar mengajar berjalan secara kondusif serta meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Pembelajaran IPA di SD pada saat ini perlu menyesuaikan dengan 

kondisi di lingkungan siswa. Kerjasama antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi. Hamzah (2011: 

152) menyatakan bahwa guru menjadi faktor kunci untuk mengembangkan 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Guru merupakan sosok yang diteladani oleh siswa sebagai pendidik dan 

pengajar. Kehadiran guru dalam proses pembelajaran memegang peranan yang 

sangat penting.  Guru diharapkan dapat menggunakan strategi yang tepat agar 

siswa dapat belajar dengan efektif dan menciptakan suasana yang aktif serta 

mampu mengembangkan kreativitasnya dalam pembelajaran IPA di kelas. Guru 

harus mampu untuk mengembangkan strategi, metode dan pendekatan agar 

terjadinya proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Keberhasilan dalam memahami 

materi sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan guru. Siswa 

akan mendapatkan prestasi yang baik jika selama proses pembelajaran dapat 

memahami materi dengan baik. Siswa berperan aktif pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, dari sinilah kesempatan untuk memahami materi 

semakin besar. Keberhasilan juga dapat diperoleh dari proses pembelajaran, jika 
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proses pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh guru dan siswa tetap 

mengacu pada tujuan pembelajaran.  

Susanto (2013: 165) menyatakan bahwa IPA merupakan mata pelajaran 

yang selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar siswa, mulai dari jenjang SD 

sampai SMP. Anggapan sebagian besar siswa menyatakan bahwa pelajaran IPA 

ini sulit karena banyaknya materi yang harus dipelajari, serta tidak adanya media 

pembelajaran yang memadai untuk menjelaskan suatu konsep diluar praktikum 

dan observasi. Hal tersebut akan mempersulit siswa dalam memahami konsep, 

sehingga sering kali siswa memahami diluar paham yang sebenarnya.  Faktor 

yang menjadi pemicu hal ini dapat terjadi disebabkan seperti siswa yang kurang 

tertarik dengan pelajaran IPA, proses pembelajaran pada umumnya kurang 

menerapkan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik belajar 

siswa. Siswa menganggap bahwa mata pelajaran IPA terlalu membosankan dan 

memiliki banyak sekali materi yang harus dihafalkan sehingga lebih tertarik untuk 

bermain.   

Menghadapi permasalahan tersebut, tentu menambah tugas guru untuk 

mampu memancing kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Guru harus 

mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. 

Siswa akan lebih percaya diri ketika menemukan suatu masalah dan dapat 

menyelesaikan masalah itu sendiri secara aktif. Model pembelajaran mempunyai 

peran yang sangat berpengaruh besar dalam proses pembelajaran. Model 
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pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe Explain (POE) akan menjadi 

alternatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran IPA.  

Hasil penelitian diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Dwi Wahyuni bahwa model pembelajaran POE mampu meningkatkan 

kreativitas siswa. Melalui model pembelajaran POE siswa terlatih untuk 

memprediksi jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi. Model pembelajaran 

ini mampu memacu kemampuan berpikir kreatif siswa, untuk mengemukakan 

prediksi terhadap suatu permasalahan yang muncul di masyarakat dan memacu 

siswa untuk membuktikan prediksinya dengan upaya penyelidikannya. 

Model pembelajaran POE digunakan untuk memberikan pengaruh 

terhadap kreativitas dan prestasi belajar karena model ini melibatkan siswa dalam 

melakukan prediksi suatu fenomena yang akan dipelajari, melakukan observasi 

atau eksperimen untuk membuktikan prediksi awal, kemudian menjelaskan hasil 

observasi/ eksperimen yang telah dilakukannya. Model pembelajaran POE ini 

menjadikan pengetahuan yang diperoleh akan melekat dalam ingatannya dan 

kreativitas siswa pada proses pembelajaran IPA meningkat. Pembelajaran yang 

melibatkan siswa melalui kegiatan eksperimen, selain dapat mendengar 

penjelasan guru, siswa juga dapat melihat-lihat dan mengalami fenomena yang 

sedang dipelajari. Peristiwa belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa 

berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari dan ada di lingkungan 

sekitar. Pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa jika guru mampu memberikan 

keterampilan-keterampilan tertentu dalam kegiatan pembelajaran IPA.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, perlu dilakukan 

pengkajian lebih lanjut. Penelitian yang akan dilakukan mengambil judul 

"Pengaruh Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict Observe Explain (POE) 

Terhadap Kreativitas dan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas IV di SD Negeri 1 

Banteran". 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat 

ditentukan identifikasi masalah sebagi berikut : 

1. Pembelajaran IPA masih berpusat pada guru. 

2. Strategi pembelajaran kurang bervariasi. 

3. Siswa kurang kreatif dalam memecahkan suatu masalah, siswa kurang 

percaya diri dan lebih suka meniru jawaban temannya. 

4. Rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah model pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict Observe Explain 

berpengaruh terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran IPA materi 

energi panas dan bunyi di kelas IV B SD Negeri 1 Banteran ? 

2. Apakah model pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict Observe Explain 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

materi energi panas dan bunyi di kelas IV B SD Negeri 1 Banteran ?  
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus, lebih terarah dan tidak meluas, penelitian ini 

dibatasi padapengaruh model pembelajaran kolaboratif tipe predict observe 

explain terhadap kreativitas dan prestasi belajar IPA kelas IV. 

E. Tujuan Penelitian 

Terdapat dua tujuan penelitian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum penelitian adalah untuk meningatkan kualitas pendidikan, sedangkan 

secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict 

Observe Explain  terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran IPA di 

kelas IV B SD Negeri 1 Banteran. 

2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict 

Observe Explain terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

di kelas IV B SD Negeri 1 Banteran. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini, antara lain : 

a. Sebagai sarana untuk mengetahui model-model pembelajaran yang 

cocok digunakan dalam mata pelajaran IPA. 

b. Sebagai sarana untuk pengembangan penelitian quasi eksperimen. 

c. Sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. 

Pengaruh Model Pembelajaran…, Cahya Dewi Mulia, FKIP, UMP, 2017



7 
 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi siswa 

Siswa diharapkan akan dapat merasakan pengalaman belajar yang 

lebih bervariasi dan menyenangkan. Model pembelajaran 

memberikan pengaruh pada kreativitas dan prestasi belajar IPA 

siswa kelas IV. 

b. Bagi Guru 

Menambah ide bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran 

POE materi tertentu dalam mata pelajaran IPA.  

c. Bagi Sekolah 

Penelitian yang dilaksanakan akan menjadi acuan sekolah dalam 

memilih model pembelajaran yang cocok digunakan untuk 

pembelajaran, sehingga diharapkan prestasi belajar siswa SD Negeri 

1 Banteran akan semakin meningkat dan memuaskan. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan 

mengaplikasikan IPA di SD. Wawasan dan pengalaman penelitian 

bertambah sekaligus dapat dijadikan sebagai bekal jika sudah 

menjadi tenaga pendidik. 
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