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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Materi IPA merupakan ilmu yang mempelajari alam dan segala isinya.

Secara umum, materi IPA di SMP sangat membantu siswa dalam

memahami fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini

dikarenakan materi IPA meliputi bidang kajian energi dan perubahannya,

bumi antariksa, mahluk hidup dan proses kehidupan, dan materi dan

sifatnya. IPA berkaitan dengan suatu cara mencari tahu alam secara

sistematis. IPA bukan merupakan kumpulan suatu pengetahuan berupa fakta

– fakta, konsep – konsep, atau prinsip – prinsip melainkan suatu proses

penemuan, sehingga dalam proses pembelajaran aktivitas belajar diarahkan

untuk memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi atau berbuat, jujur, sabar,

terbuka, tidak percaya tahayul, kritis, tekun, ulet, cermat, disiplin, peduli

terhadap lingkungan, memperhatikan keselamatan kerja, dan bekerjasama

dengan orang lain (Depdiknas, 2006 dalam Trianto, 2010). Siswa

mendapatkan pembelajaran yang bermakna dalam proses pembelajaran,

sehingga guru harus menciptakan pembelajaran yang menggali pengetahuan

yang dimiliki oleh siswa dan mengaitkan apa yang dialami oleh siswa

dengan materi yang dipelajari. Menurut Yasin (2009), bahwa siswa akan

termotivasi dalam belajar jika merasa pembelajaran itu bermakna baginya

dan mereka berhasil menerapkan apa yang dipelajarinya.
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Kebanyakan guru dalam mengajarkan materi IPA masih belum sesuai

dengan pembelajaran IPA di SMP. Guru yang melaksanakan pembelajaran

IPA secara terpadu masih sedikit, karena guru belum memahami

pembelajaran IPA terpadu yang harus dilaksanakan dalam proses

pembelajaran (Hidayat, 2009). Guru masih banyak mengajarkan antar

bidang studi IPA secara terpisah yaitu materi biologi saja, fisika saja atau

kimia saja. Padahal dalam pembelajaran IPA guru seharusnya mengaitkan

antar materi biologi dengan materi fisika atau dengan materi kimia,

sehingga guru tidak menyampaikan materi secara parsial. Pengertian IPA

terpadu mengandung makna menghubungkan materi IPA dengan berbagai

mata pelajaran IPA (Carin, 1997 dalam Yasin, 2009). Pembelajaran IPA

hendaknya disajikan dalam bentuk yang utuh dan tidak parsial. Hal ini

menghindari adanya tumpang tindih dan pengulangan materi, sehingga

materi IPA dapat dipadukan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien

(Trianto, 2010). Guru belum menyampaikan materi secara komprehensif

dengan mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang

dimiliki siswa, sehingga pembelajaran yang bermakna bagi siswa belum

tercapai dengan baik. Aktivitas belajar yang terjadi hanya sekedar siswa

menerima materi dari guru, maka menyebabkan aktivitas belajar siswa

belum dikembangkan dengan baik.

Aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya proses

pembelajaran. Aktivitas siswa meliputi aktivitas secara fisik maupun mental

yang keduanya saling terkait. Guru tidak ada gunanya melakukan kegiatan
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belajar mengajar jika siswa pasif, karena yang melakukan belajar adalah

siswa. Guru hanya sebagai mediator dan fasilitator, sehingga guru harus

menciptakan kondisi agar siswa belajar (Suardi, 1980 dalam Sardiman,

2007). Pembelajaran IPA yang menekankan pada pengalaman langsung

siswa, hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa agar

memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan berbuat (Trianto,

2010). Menurut Bloom, 1975 dalam Sardiman (2007), bahwa belajar

menempatkan seseorang dari status abilitas yang satu ke tingkat abilitas

yang lain. Perubahan abilitas tersebut meliputi ranah kognitif, afektif, dan

psikomotor. Belajar yang lebih mengedepankan aktivitas belajar siswa,

mengakibatkan tercapainya tujuan pembelajaran dan memperoleh hasil

belajar yang baik (Hamalik, 2001).

Proses pembelajaran di SMP N 2 Kembaran dengan keadaan guru

yang sama halnya dalam menyampaikan materi IPA. Penyampaian materi

tersebut masih secara terpisah antar konsep IPA dan orientasi aktivitas siswa

yang belum tercapai dengan baik. Keadaan ini terlihat dari kegiatan siswa

untuk bertanya atau berpendapat yang masih rendah. Hal ini dikarenakan

siswa mengatakan tidak berani bertanya atau berpendapat dan berpikir takut

pendapatnya salah. Jika diberi kesempatan untuk bertanya oleh guru, siswa

tidak ada yang bertanya dan cenderung diam. Apabila ada siswa yang

bertanya atau berpendapat itupun hanya beberapa anak yang memang aktif

dalam proses pembelajaran. Siswa yang lain yang tidak bertanya atau tidak

berpendapat lebih memilih untuk menyibukkan diri yaitu berbicara dengan
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teman sebangku, meletakkan kepala di atas meja, dan mengganggu teman

yang lain. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran berkurang.

Siswa belajar sambil melakukan aktivitas sendiri akan memperoleh

pengetahuan, pemahaman, dan aspek – aspek tingkah laku lainnya, serta

mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat.

Aktivitas belajar siswa salah satunya meliputi kegiatan visual, lisan, dan

mendengarkan (Hamalik, 2001). Kegiatan tersebut berupa gagasan dan

pikiran yang diungkapkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif secara

efisien dan efektif. Gagasan dan tanggapan dituangkan dalam kata – kata

yang disampaikan kepada orang yang mendengarkan (Winkel, 1996).

Gagasan dan pikiran dalam pembelajaran diungkapkan dengan cara bertanya

dan berpendapat.

Kegiatan pembelajaran dalam hal mengamati, menggolongkan, dan

menyimpulkan juga masih rendah. Siswa cenderung menerima apa yang

telah diberikan oleh guru, sehingga siswa merasa sulit untuk

menghubungkan materi yang sedang dipelajari dengan pengetahuan yang

dimilikinya. Hal ini menyebabkan siswa belum bisa untuk menarik suatu

kesimpulan. Pada waktu akhir pembelajaran terdapat sedikitnya siswa yang

mampu menyimpulkan hasil pembelajaran materi yang telah dipelajari. Hal

ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa masih rendah. Menurut

Slameto (2010), bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara

menyeluruh sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
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lingkungannya. Dasar belajar adalah berpikir. Mengamati obyek – obyek

serta menangani benda mendasari perkembangan berpikir. Orang yang

berpikir dapat mempermainkan realitas lingkungan hidupnya dalam bentuk

reprensentatif, tetapi tanpa pengamatan yang cermat dan penanganan secara

konkret, sulit untuk mengembangkan bentuk – bentuk representasi mental

(Winkel, 1996). Menurut Sardiman (2007), bahwa siswa melakukan

aktivitas belajar baik secara fisik maupun mental, yang keduanya saling

terkait. Belajar sangat memerlukan kegiatan berpikir dan berbuat, oleh

karena itu siswa tanpa berbuat berarti tidak berpikir.

Sesama siswa jarang untuk mengkomunikasikan hasil pembelajaran

yang telah dipahami dan diterima setelah pembelajaran. Hal ini

menyebabkan siswa merasa bingung karena tidak memahami materi yang

telah dipelajari. Siswa yang masih bingung tidak berani untuk memecahkan

permasalahannya dengan bertanya kepada guru, sehingga siswa rendah

dalam memahami materi. Siswa yang sudah paham tidak mau berbagi

dengan siswa lain, sehingga antar siswa belum memiliki rasa peduli dan

kerjasama yang rendah. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran di SMP

N 2 Kembaran mengalami aktivitas belajar yang rendah.

Hasil wawancara dan observasi terungkap bahwa aktivitas belajar

siswa Kelas VIII A rendah. Sebagian besar dalam proses pembelajaran 88 %

siswa tidak aktif bertanya dan berpendapat mengenai materi yang dipelajari.

85 % siswa kesulitan dalam hal mengamati, menggolongkan,
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menyimpulkan, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran. Hal ini

membuat siswa kesulitan dalam mempelajari materi IPA dengan baik.

Kesulitan ini terjadi karena dalam proses pembelajaran guru

menyampaikan materi lebih banyak menggunakan metode ceramah, diskusi,

dan siswa ditunjuk untuk maju ke depan kelas. Proses pembelajaran yang

terjadi di kelas relatif menjadi monoton, sehingga aktivitas belajar menjadi

rendah. Menurut Slameto (2010), metode mengajar guru yang kurang baik

akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Guru yang terbiasa

mengajar dengan metode ceramah saja menyebabkan siswa menjadi bosan,

mengantuk, pasif, dan hanya mencatat saja. Guru yang berani untuk

menerapkan metode baru yang dapat meningkatkan kegiatan belajar

mengajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dengan baik,

maka metode mengajar yang digunakan harus diusahakan yang tepat,

efisien, dan seefektif mungkin. Penggunaan metode yang tepat, jika di

dalam kegiatan pembelajaran dibantu oleh media pembelajaran yang sesuai

dan sumber belajar yang lengkap.

Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi pada penggunaan

sumber belajar atau media yang dipilih. Sumber atau media pembelajaran

yang digunakan harus dapat memenuhi tujuan pembelajaran yaitu

meningkatkan motivasi siswa dengan cara menarik dan menstimulasi

perhatian pada materi pembelajaran, melibatkan siswa, menjelaskan dan

menggambarkan isi materi pelajaran, dan keterampilan – keterampilan

kinerja yang membantu pembentukan sikap dan pengembangan rasa
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menghargai serta memberi kesempatan untuk menganalisis sendiri kinerja

individual (Kemp, 1994 dalam Trianto, 2010).

Rendahnya aktivitas belajar yang terjadi dapat mempengaruhi kualitas

pembelajaran. Jika kualitas pembelajaran rendah menyebabkan pemahaman

siswa menjadi rendah. Hasil pembelajaran siswa juga akan terpengaruh

karena pemahaman siswa yang rendah. Siswa kelas VIII A yang

memperoleh hasil belajar ulangan harian kelas yang mencapai batas Kriteria

Ketuntasan Mengajar (KKM) nilai minimal siswa sebesar 70 dengan batas

prosentase kelas < 65 %. Batas ketuntasan kelas hasil belajar minimal 65 %

(Arikunto, 2009), maka dari itu perlu adanya kreatif dan inovatif dari guru

untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi

pelajaran.

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan

masalah pembelajaran aktivitas belajar IPA pada siswa SMP adalah

menggunakan pendekatan pembelajaran IPA terpadu (Hidayat, 2009).

Penggunaan pendekatan pembelajaran IPA terpadu dikarenakan aktivitas

belajar siswa kelas VIII A dalam proses pembelajaran rendah. Proses

pembelajaran IPA terpadu menekankan pada keaktifan siswa baik secara

fisik, mental, intelektual, maupun emosional. Pendekatan pembelajaran IPA

terpadu memiliki karakteristik holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Hal ini

bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal dengan

mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa, sehingga siswa
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termotivasi untuk terus menerus belajar (Depdikbud, 1996 dalam Trianto,

2010).

Kelebihan pendekatan pembelajaran IPA terpadu, meliputi 1)

penghematan waktu dengan adanya penggabungan dari ketiga bidang kajian

energi dan perubahannya, materi dan sifatnya, serta mahluk hidup dan

proses kehidupan; 2) siswa dapat melihat hubungan yang bermakna antar

konsep energi dan perubahannya, materi dan sifatnya, serta mahluk hidup

dan proses kehidupan; 3) meningkatkan taraf keterampilan berpikir pada

siswa; 4) pembelajaran IPA terpadu dapat memudahkan pemahaman konsep

dan kepemilikan kompetisi IPA; 5) meningkatkan motivasi belajar siswa; 6)

membantu menjembatani antara pengetahuan awal siswa dengan

pengalaman belajarnya, sehingga pemahaman menjadi lebih terorganisisasi

dan mendalam, dan memudahkan memahami hubungan materi IPA dari

konteks satu ke konteks lainnya; 7) meningkatkan kerjasama antar siswa

dengan guru, siswa dengan siswa, siswa atau guru dengan narasumber

(Trianto, 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dipandang perlu

dilakukan proses pembelajaran sebagai upaya meningkatkan aktivitas

belajar dalam proses pembelajaran materi IPA menggunakan pendekatan

pembelajaran IPA terpadu pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2

Kembaran melalui kegiatan penelitian tindakan kelas.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan

penelitian ini adalah

“Apakah aktivitas belajar dalam proses pembelajaran materi IPA

dapat ditingkatkan menggunakan pendekatan pembelajaran IPA terpadu

pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kembaran ? ”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar dalam

proses pembelajaran materi IPA menggunakan pendekatan pembelajaran

IPA terpadu pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kembaran.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1. Manfaat bagi Siswa :

a. siswa terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dihadapi

dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari –

hari,

b. siswa memperoleh keterampilan tentang cara belajar yang lebih

baik dalam meningkatkan pemahaman pada materi yang

dipelajari,

c. siswa memperoleh pembelajaran yang bermakna karena

melakukan aktivitas secara langsung, sehingga memahami

hubungan dari konteks yang satu ke konteks yang lain,

Peningkatan Aktivitas Belajar..., Tri Lestari, FKIP, UMP, 2012



10

d. siswa berani untuk berpendapat, bertanya, dan menyanggah

pendapat orang lain.

1.4.2. Manfaat bagi Guru :

a. guru memperoleh keterampilan cara mengidentifikasi dan

memecahkan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas,

b. guru memperoleh pengetahuan tentang pendekatan

pembelajaran IPA terpadu yang dapat digunakan dalam kegiatan

pembelajaran, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih

baik,

c. guru dapat melaksanakan pendekatan pembelajaran IPA terpadu

dalam proses pembelajaran di kelas dengan menekankan

aktivitas belajar siswa,

d. guru terbiasa menggunakan metode dan sumber belajar yang

bervariasi dan menyenangkan dalam proses pembelajaran,

sehingga siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.

1.4.3. Manfaat bagi Sekolah

a. sekolah memperoleh gambaran untuk meningkatkan aktivitas

belajar siswa dalam memahami konsep biologi pada mata

pelajaran IPA.

b. sekolah dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan

pendekatan dan metode yang tepat dalam proses pembelajaran.
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