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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai 

keberhasilan manusia dalam mengatasi permasalahan kehidupan di dunia. 

Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh manusia maka semakin tinggi  

pengetahuan yang diperolehnya. Semakin rendah pendidikan yang diperoleh 

manusia maka semakin rendah pula pengetahuan yang diperolehnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hamid (2015:11) menyatakan bahwa: 

Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Manusia yang selalu diiringi pendidikan, kehidupannya akan 

selalu berkembang kearah yang lebih baik. Tidak ada zaman yang 

berkembang, tidak ada kehidupan manusia yang tidak bergerak, dan 

tidak ada manusia pun yang hidup dalam stagnasi peradaban. Dan, 

semuanya itu bermuara pada pendidikan, karena pendidikan adalah 

pencetak peradaban manusia. 

 

Berdasarkan pendapat Hamid di atas, pendidikan akan membawa 

manusia pada perubahan-perubahan yang lebih maju. Seluruh umat manusia 

membutuhkan pendidikan dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan 

dianggap penting dalam kehidupan manusia, masyarakat dan bernegara. Di 

Indonesia, pendidikan telah tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendidikan yang terdapat di 

Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Kemenag, 2015 [Online]) yang menyatakan bahwa: 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhmlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia yang mampu 

mengembangkan kemampuannya baik fisik maupun nonfisik sehingga 

menjadikan manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. 

Sumber daya manusia yang tinggi juga akan mendukung adanya kemajuan 

bangsa dalam persaingan antar bangsa-bangsa di dunia khususnya  di era 

globalisasi saat ini.  

Pendidikan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenjang  diantaranya 

sekolah dasar, yang masa usia sekolah dasar adalah masa kanak-kanak yang 

berlangsung dari usia 7-12 tahun. Pada usia anak tersebut merupakan anak-

anak yang memiliki karakteristik cenderung aktif, banyak bertanya dan selalu 

ingin mengungkapkan semua kegiatan dalam kehidupannya kepada orang lain. 

Hal  ini sesuai pendapat Piaget (Susanto, 2013:170) menyatakan  bahwa:  

Anak usia sekolah dasar yang berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 11 

atau 12 tahun masuk kategori fase operasional konkret, fase yang 

menunjukkan adanya sikap keingintahuannya cukup tinggi untuk 

mengenali lingkungannya. 

 

Berdasarkan pendapat Piaget di atas, pembelajaran di sekolah dasar 

diusahakan tercipta suasana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. 

Guru perlu menggunakan benda-benda konkret, memperhatikan 

kebermaknaan belajar dan potensi siswa agar dapat berkembang secara 
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optimal. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan diperlukan sebuah 

model pembelajaran yang  inovatif dan konstruktif agar pembelajaran tidak 

tertuju pada pengetahuan guru (teacher center) saja, tetapi tertuju pada 

pengetahuan siswa (student center) dengan mengembangkan pengetahuannya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Slameto (2010:92) yang menyatakan bahwa:  

Untuk melaksanakan mengajar yang efektif diperlukan syarat-syarat 

salah satunya: Guru harus mempergunakan banyak metode pada waktu 

mengajar. Variasi metode mengakibatkan penyajian bahan pelajaran 

lebih menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, dan kelas 

menjadi hidup. Metode penyajian yang selalu sama akan 

membosankan siswa 

 

Berdasarkan pendapat Slameto menandakan bahwa dengan 

mempergunakan banyak metode pada waktu mengajar maka akan 

memunculkan adanya model pembelajaran yang inovatif dan konstruktif. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang menerapkan variasi metode 

akan menimbulkan pembelajaran yang menarik tetapi juga akan 

menghidupkan pembelajaran yang bermakna yang sesuai dengan karakteristik 

siswa sekolah dasar yang termasuk fase operasional konkret, sehingga melatih 

kemampuan ilmiah siswa dan tercipta suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. 

 Salah satu mata pelajaran di sekolah dasar yaitu mata pelajaran IPA. 

Dalam mata pelajaran IPA pembelajaran akan lebih bermakna manakala guru 

mau dan mampu mengajak para siswa melakukan pengamatan secara 

langsung di alam terbuka. Pernyataan tersebut sejalan dengan karakteristik 

IPA menurut Jacobson& Bergman (Susanto, 2013:170), meliputi: 

1. IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori 
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2. Proses Ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena lain, termasuk juga penerapannya. 

3. Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyikap rahasia alam. 

4. IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian 

atau beberapa saja. 

5. Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif. 

  

Berdasarkan pendapat Jacobson & Bergman di atas, dapat dipahami 

bahwa pembelajaran IPA merupakan pembelajaran berdasarkan prinsip dan 

proses IPA. Pembelajaran IPA di sekolah dasar melatih sikap ilmiah siswa 

dalam menyingkapi  fenomena alam yang terjadi, sehingga dapat dilakukan 

melalui pengamatan langsung, diskusi dan penyelidikan sederhana dan bukan 

hafalan dari kumpulan konsep-konsep  IPA. Pada pembelajaran IPA, banyak 

konsep atau masalah yang ada di lingkungan sekitar. Proses pembelajaran 

akan berhasil apabila siswa belajar secara langsung melalui pengamatan, pada 

objek IPA baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sedangkan guru 

merencakan tugas kepada siswa untuk mengamati, membandingkan, 

mengelompokkan, menduga, mengumpulkan data, menafsirkan data sampai 

dengan menyimpulkan. Pada pembelajaran tersebut dijadikan objek untuk 

menumbuhkan cara berpikir kritis siswa. Hal ini sependapat dengan Sutisyana 

(Susanto, 2013: 127) menyatakan bahwa: 

Kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditumbuh kembangkan melalui 

proses mengamati, membandingkan, mengelompokkan, 

menghipotesis, mengumpulkan data, menafsirkan, menyimpulkan, 

menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. 

 

Berdasarkan pendapat Sutisyana di atas, jelas bahwa mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis pada siswa sama halnya mengembangkan berbagai 
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keterampilan berpikir melalui serangkaian kegiatan yang diakhiri dengan 

kegiatan mengambil keputusan. Hal ini sama halnya memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, 

memecahkan masalah, menyimpulkan dan menilai. Selain mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, guru juga harus memperhatikan prestasi belajar 

siswa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara guru kelas V di SD Negeri 

Pasir Lor yang menyatakan bahwa tujuan dari proses kegiatan belajar 

mengajar adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan 

muaranya yaitu peningkatan prestasi belajar siswa. Meskipun tidak 

menyampingkan pembentukan karakter dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Kenyataannya, dalam proses pembelajaran guru sering menerapkan metode 

ceramah, sebab dengan materi yang banyak dan waktu yang terbatas adalah 

cara cepat dalam mengajarkan materi pada siswa. Berikut ini ditunjukkan pada 

perolehan nilai ulangan tengah semester (UTS) mata pelajaran IPA  kelas V 

semester I tahun pelajaran 2014/2015 

Tabel 1.1 Nilai Ulangan Tengah Semester 

No Ketuntasan Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1. > 66 5 35,7% 

2.                    < 66 9 64,2% 

Rata-rata 63,2 

 

Hasil ulangan tengah semester (UTS) mata pelajaran IPA kelas V 

semester I dengan jumlah 14 siswa, 5 siswa atau 35,7 % mendapatkan nilai 

tuntas di atas KKM 66 dan 9 siswa atau 64,2% masih belum tuntas. Rata-rata 

secara keseluruhan dalam satu kelas adalah 63,2 masih dibawah ketuntasan. 

Banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM yaitu 66. 
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Berdasarkan pengamatan pembelajaran IPA di SD Negeri Pasir Lor 

menunjukkan bahwa (1) pada proses pembelajaran guru lebih menekankan 

pada materi-materi saja, sehingga pengetahuan awal siswapun tidak 

berkembang, (2) sesekali guru memang menerapkan kegiatan percobaan 

sederhana dalam proses pembelajaran, namun kegiatan tersebut hanya sebatas 

menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dibuku paket dan tidak 

menerapkan percobaan lain yang kerap ditemui siswa di lingkungan sekitar. 

(3) guru hanya sebatas tanya jawab dengan siswa tentang hubungan konsep 

yang dipelajari dengan situasi nyata di kehidupan, akan tetapi jawaban yang 

diungkapkan siswa tidak sesuai dengan konsep yang guru inginkan,(4) apabila 

siswa ditanya guru tidak ada yang mau menjawab tetapi mereka menjawab 

secara bersamaan sehingga suara tidak jelas,(5) hanya ada beberapa siswa 

yang memberikan pendapat,(6) banyak siswa yang malas untuk mengerjakan 

soal dan biasanya siswa baru mengerjakan setelah guru menulis 

jawabannya,(7) siswa belum bisa memberikan kesimpulan dari pernyataan 

yang diberikan oleh guru,(8) siswa belum mampu memberikan penilaian 

terhadap benar atau tidaknya argumen yang diberikan oleh guru.  Kondisi 

yang demikian membuat siswa cenderung pasif, daya ingat siswa terhadap 

materi rendah (mudah lupa) dan kemampuan berpikir kritis siswa rendah, 

sehingga siswa kurang mampu mengaplikasikan konsep dan pemecahan 

masalah yang terjadi di lingkungan yang akan berdampak pada prestasi belajar 

kurang memuaskan. 
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis dan prestasi belajar IPA  kelas V SD Negeri Pasir Lor masih 

rendah dan perlu ditingkatkan. Maka perlu memilih model pembelajaran yang 

sesuai untuk mengatasi masalah tersebut, dengan materi IPA  yang akan 

diajarkan. Tidak semua model pembelajaran akan sesuai dengan materi IPA 

yang akan diajarkan, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran IPA materi pesawat sederhana adalah model 

pembelajaran kolaboratif tipe predict, observe, explain (POE). Hal ini 

berdasarkan pendapat dari Warsono dan Hariyanto (2013: 93-95) menyatakan 

bahwa: 

Predict, Observe, Explain (POE) adalah model pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan siswa dalam melakukan 

prediksi secara individual. Model pembelajaran POE dilandasi oleh 

teori pembelajaran konstruktivisme yang beranggapan bahwa melalui 

kegiatan melakukan prediksi, observasi dan menerangkan sesuatu hasil 

pengamatan, maka struktur kognitifnya akan terbentuk dengan baik. 

Model pembelajaran POE ini bagus diterapkan bagi siswa kelas V ke 

atas. 

 
 

Sejalan dengan anggapan di atas hasil studi yang dilakukan oleh Sri 

Estu Winahyu dan Harti Kartini (2013:20) dalam artikelnya menyatakan 

bahwa: 

Salah satu model pembelajaran yang diyakini mampu mengembangkan 

ketrampilan berpikir kritis siswa yaitu model POE. Dengan 

menerapkan model POE siswa dilatih untuk memprediksi suatu 

kejadian dengan menggunkaan logika berpikirnya. Untuk selanjutnya 

siswa diberi kesempatan menguji kebenaran prediksinya melalui 

pengamatan dari suatu percobaan. Berdasarkan data yang dikumpulkan 

siswa dituntut mampu menjelaskan hubungan antar fakta, sehingga 

dihasilkan argumentasi yang logis. Dengan demikian diharapkan siswa 

terlatih menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi secara 

optimal. 

 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Kintri Atikah Sani, FKIP, UMP, 2016



8 

 

 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemampuan berpikir kritis dan 

prestasi belajar IPA dalam materi pesawat sederhana melalui model 

pembelajaran kolaboratif tipe predict, observe, explain (POE) maka harus 

dibuktikan dalam sebuah penelitian. Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas yang berjudul “ Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Bepikir Kritis dan Prestasi Belajar IPA Materi Pesawat Sederhana dengan 

Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict, Observe, Explain (POE) di 

Kelas V SD Negeri Pasir Lor”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat 

beberapa perumusan masalah yang dapat diangkat: 

1. Apakah model pembelajaran kolaboratif tipe predict observe explain 

(POE) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran IPA di Kelas V SD Negeri Pasir Lor materi pesawat 

sederhana? 

2. Apakah model pembelajaran kolaboratif tipe predict observe explain 

(POE) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pembelajaran IPA di 

Kelas V SD Negeri Pasir Lor materi pesawat sederhana? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas di SD Negeri Pasir Lor adalah: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V pada  

pembelajaran IPA materi pesawat sederhana melalui model pembelajaran 

kolaboratif tipe POE di SD Negeri Pasir Lor. 
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2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V pada pembelajaran 

IPA materi pesawat sederhana melalui model pembelajaran kolaboratif 

tipe POE di SD Negeri Pasir Lor. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai acuan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan 

mengembangkan model pembelajaran kolaboratif tipe POE pada 

pembelajaran IPA dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Menambah informasi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas dengan menggunakan model pembelajaran kolaboratif tipe 

POE. 

2) Menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang salah satu 

model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pembelajaran 

IPA. 

3) Meningkatkan motivasi guru dalam melakukan proses 

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. 

b. Bagi siswa 

1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPA yang 

sudah diajarkan oleh guru. 
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2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

3) Memberi motivasi bahwa IPA itu menyenangkan. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan 

untuk model pembelajaran sehingga akan meningkatkan mutu dan 

kebehasilan dalam pembelajaran. 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA disekolah. 

3) Memberikan inovasi dalam proses belajar mengajar di kelas 

sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 

yang nantinya juga dapat meningkatkan kualitas sekolah dan citra 

sekolah juga dapat lebih baik lagi. 

d. Bagi peneliti 

1) Menambah pengetahuan mengenai proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kolaboratif tipe POE 

2) Menambah wawasan dan pengalaman dalam proses penelitian ini. 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Kintri Atikah Sani, FKIP, UMP, 2016




