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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas, sehingga peningkatan mutu pendidikan perlu 

dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai 

serta untuk menjawab tuntutan zaman. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi seperti IPA yang semakin maju menuntut sumber daya manusia 

yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Lembaga pendidikan dan tenaga 

kependidikan memiliki peranan penting dalam menjawab segala tuntutan dan 

tantangan tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme dan 

kompetensi di tengah masyarakat masa kini. 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar untuk 

mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan global dan kemajuan 

teknologi adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hal ini sejalan dengan 

kurikulum KTSP (Mulyasa, 2009: 110) bahwa pendidikan IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA 

tidak sekedar memindahkan pengetahuan saja, tetapi menemukan dan 

membuktikan sendiri kebenaran pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. 
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Melalui penemuan dan pembuktian sendiri akan kebenaran suatu 

pengetahuan, maka pengetahuan yang diperoleh siswa akan tersimpan lebih 

lama dan dapat membekali siswa dalam memecahkan masalah yang ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas VB SD 

Negeri Sudimara, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan 

pembelajaran IPA. Permasalahan dari kondisi siswa antara lain siswa kurang 

memperhatikan penjelasan materi dari guru, sehingga materi yang 

disampaikan guru hanya sekilas dalam pikiran siswa. Rendahnya rasa ingin 

tahu siswa, ditunjukkan dengan siswa belum terlibat aktif dalam 

pembelajaran, dari 24 siswa di kelas hanya satu atau dua siswa yang berani 

bertanya dan memberikan pendapatnya. Hal ini terjadi karena interaksi di 

dalam kelas banyak didominasi oleh peran guru, sehingga siswa tidak terlatih 

untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapatnya di depan kelas. 

Selain itu, siswa kurang antusias dalam mencari informasi dari sumber belajar 

lain terkait dengan pembelajaran dan penyelesaian tugas dari guru, sehingga 

berdampak pada prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA.  

Permasalahan dari kondisi guru antara lain pembelajaran masih 

berpusat pada guru, sehingga siswa cepat merasa bosan dan kurang 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran yang belum bervariasi serta penerapan model maupun metode 

pembelajaran yang belum optimal, sehingga menyebabkan siswa kurang 

terlibat aktif dan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Proses 
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pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih menekankan teori dibanding 

dengan kegiatan praktik untuk mencoba, sehingga apabila terdapat siswa 

yang tidak pandai menghafal teori akan sulit memaknai pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Kondisi-kondisi di atas menggambarkan bahwa 

permasalahan siswa dan guru memberikan dampak terhadap rasa ingin tahu 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya pada mata pelajaran 

IPA serta akan berdampak pula pada prestasi belajar siswa. 

Terkait dengan hasil wawancara, didapatkan data mengenai hasil nilai 

ulangan harian mata pelajaran IPA semester gasal tahun 2014/2015 siswa 

kelas VB SD Negeri Sudimara, dengan perolehan nilai rata-rata sebagai 

berikut: 

Jumlah 

Siswa 

Ulangan 

Harian 
Rata-rata nilai KKM 

 

Tuntas KKM 

 

24 

KD 3.4 63,83  

66 

 

14 

KD 3.5 62,33 13 

Sumber: Dokumen SD Negeri Sudimara Kelas VB Tahun 2014/2015 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata ulangan harian pada 

Kompetensi Dasar 3.4 dan 3.5 masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah, yaitu 66. Pada Kompetensi Dasar 

3.4 menunjukkan bahwa nilai siswa yang sudah mencapai KKM yaitu 

58,33% dari 24 siswa yang tuntas belajar ada 14 siswa dan 10 siswa nilainya 

belum mencapai KKM. Pada Kompetensi Dasar 3.5 menunjukkan bahwa 

siswa yang sudah mencapai KKM yaitu 54,17% dari 24 siswa yang tuntas 

belajar ada 13 siswa dan 11 siswa yaitu 45,83% nilainya belum mencapai 
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KKM. Pembelajaran di dalam kelas dikatakan berhasil apabila 85% siswa 

telah mencapai batas tuntas belajar atau memenuhi nilai KKM. Hal di atas 

menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa masih rendah. 

Melihat kondisi demikian, perlu dilakukan sebuah upaya melalui 

Penelitian Tindakan Kelas. Penerapan model atau metode pembelajaran yang 

tepat dan inovatif perlu dilakukan agar tercipta pembelajaran yang mampu 

mendorong siswa untuk aktif mengikuti pembelajaran, mendorong rasa ingin 

tahu siswa serta mampu menyelesaikan masalah yang ditemuinya. Peran guru 

dalam mendorong rasa ingin tahu siswa adalah dengan mengajak siswa secara 

aktif dalam lingkungan belajar. Guru dapat menggunakan model 

pembelajaran yang memudahkan siswa memahami konsep melalui proses 

penyelidikan berupa percobaan sehingga siswa menjadi pribadi yang aktif 

belajar dan tentunya prestasi belajar akan meningkat. 

Untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan prestasi belajar pada 

mata pelajaran IPA perlu diterapkan model pembelajaran yang tepat dan 

efektif, yaitu model pembelajaran kolaboratif strategi PDEODE (Predict-

Discuss-Explain-Observe-Discuss-Explain). Pembelajaran kolaboratif yaitu 

bekerjasama dengan siswa lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan, 

maka siswa saling menghargai keberadaan satu sama lain dan secara 

terorganisir mereka melaksanakan suatu kegiatan dengan memadukan pikiran 

yang tadinya terasa asing bagi dirinya sendiri (Masaaki, 2011: 20). Model 

pembelajaran kolaboratif strategi PDEODE merupakan model pembelajaran 

yang mengaitkan pengalaman kehidupan sehari-hari siswa dengan materi 
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yang diajarkan. Model ini memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengemukakan pengetahuan awal mereka terkait materi yang diberikan dan 

adanya kerjasama pada saat kegiatan diskusi. Peran guru dalam pembelajaran 

adalah memberikan rangsangan kepada siswa agar lebih aktif dalam 

pembelajaran, sehingga rasa ingin tahu siswa akan muncul dengan sendirinya.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah-masalah yang 

dikemukakan di atas, perlu diadakan penelitian dengan penerapan model 

pembelajaran kolaboratif strategi PDEODE dalam pembelajaran IPA. 

Pemilihan model pembelajaran kolaboratif strategi PDEODE dalam 

penelitian ini didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran IPA di kelas VB SD Negeri Sudimara. Diharapkan melalui 

model pembelajaran kolaboratif strategi PDEODE dapat meningkatkan rasa 

ingin tahu dan prestasi belajar IPA materi sifat-sifat cahaya di kelas VB SD 

Negeri Sudimara. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah melalui model PDEODE dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa di kelas VB SD Negeri Sudimara pada mata pelajaran IPA materi 

sifat-sifat cahaya? 

2. Apakah melalui model PDEODE dapat meningkatkan prestasi belajar IPA 

materi sifat-sifat cahaya di kelas VB SD Negeri Sudimara?  
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas VB SD Negeri Sudimara pada 

mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya melalui model PDEODE. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VB SD Negeri Sudimara pada 

mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya melalui model PDEODE. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dengan penelitian tindakan kelas menggunakan model PDEODE ini 

diharapkan dapat memperkuat penelitian yang sudah dikembangkan 

sebelumnya dan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

PDEODE. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberi manfaat 

yang besar bagi: 

a. Siswa  

1) Meningkatkan prestasi belajar IPA pada materi sifat-sifat cahaya. 

2) Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan 

memecahkan masalah (problem solving). 
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3) Meningkatkan rasa ingin tahu siswa sehingga memunculkan sifat 

inquiry. 

b. Guru 

1) Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan model 

PDEODE. 

2) Membantu guru untuk memilih dan menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. 

3) Membantu guru untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. 

4) Sebagai masukan yang bermanfaat bagi guru agar dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan prestasi belajar IPA. 

5) Membantu guru dalam memperoleh dan menerapkan alat serta 

teknik penunjang pembelajaran yang lebih inovatif. 

c. Sekolah  

1) Memberikan masukan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

belajar dengan pemilihan model pembelajaran yang inovatif 

sehingga meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

2) Meningkatkan nilai karakter dan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA sehingga mampu menghasilkan lulusan yang siap 

bersaing di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Peneliti  

Memperoleh pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam 

menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif untuk bekal 

dimasa yang akan datang. 
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