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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam atau disebut IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran yang ada di Sekolah Dasar (SD). IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran yang menarik karena mata pelajaran yang dipelajari berhubungan 

dengan makhluk hidup dan fenomena-fenomena alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar. Pembelajaran IPA bertujuan untuk mengembangkan rasa 

ingin tahu siswa terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di alam 

sekitar. IPA menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna 

apabila dalam pembelajarannya membuat siswa dapat memahami konsep IPA 

yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran yang menyenangkan dan 

bermakna adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemberian 

materi dan memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam proses 

belajar.  

Pembelajaran IPA yang didasarkan pada pengalaman langsung, siswa 

akan lebih mudah memahami konsep IPA apabila siswa dapat melaksanakan 

sendiri atau bereksperimen secara langsung. Hal ini sesuai dengan Susanto 

(2013: 170-171) yang menyatakan bahwa, pembelajaran IPA di sekolah dasar 

dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap 

kumpulan konsep IPA. Dengan kegiatan tersebut, siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran IPA akan mendapat pengalaman langsung melalui pengamatan, 

diskusi, dan penyelidikan sederhana. 

Pada umumnya pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung. Pengalaman secara langsung membuat siswa 

lebih mudah memahami materi dan konsep pembelajaran IPA karena siswa 

sekolah dasar lebih memahami sesuatu yang konkret dibandingkan yang 

abstrak. Hal ini sesuai dengan teori kognitif Piaget (Susanto, 2013: 170) 

bahwa anak pada usia siswa SD (7-8 tahun hingga 12-13 tahun) termasuk 

pada tahap operasional konkret, yaitu fase yang menunjukkan adanya sikap 

keingintahuannya cukup tinggi untuk mengenali lingkungannya. Dalam 

kaitannya dengan tujuan pendidikan sains, maka pada anak Sekolah Dasar 

(SD) siswa harus diberikan pengalaman serta kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap terhadap alam, sehingga 

dapat mengetahui rahasia dan gejala alam. 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh 

sebagian besar siswa. Susanto (2013: 165) menyatakan bahwa IPA 

merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar 

siswa mulai dari jenjang SD sampai SMP. Banyak siswa yang menyatakan 

bahwa pelajaran IPA sulit karena banyak materi yang harus dipelajari, serta 

menurut Susanto (2013: 166) selama ini proses pembelajaran IPA di sekolah 

dasar masih banyak yang dilaksanakan secara konvensional. Guru masih 

terpaku pada buku sebagai satu-satunya sumber belajar dan belum 

menggunakan berbagai model pembelajaran yang bervariasi. Hal tersebut, 
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menyebabkan siswa kurang tertarik dengan pembelajaran IPA dan 

menganggap bahwa mata pelajaran IPA terlalu membosankan serta memiliki 

banyak materi yang harus dihafalkan. 

Menghadapi permasalahan tersebut guru harus mampu menciptakan 

suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Cara yang 

dapat dilakukan oleh guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang 

menarik adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang sudah 

banyak berkembang saat ini. Akan tetapi, guru harus memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi IPA yang akan diajarkan agar dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

bagi siswa. Model pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe Explain 

(POE) dapat dijadikan alternatif yang diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran IPA. 

Model pembelajaran kolaboratif tipe POE adalah model pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengungkap kemampuan siswa dalam melakukan 

prediksi secara individual (Warsono dan Hariyanto, 2013: 93). Model 

pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe Explain (POE) melibatkan 

siswa dalam melakukan prediksi suatu fenomena yang akan dipelajari, 

melakukan observasi untuk membuktikan prediksi yang telah siswa buat, dan 

terakhir siswa menjelaskan hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Hal 

ini menjadikan struktur kognitif siswa terbentuk dengan baik, dan 

pengetahuan yang diperoleh akan melekat dalam ingatannya sehingga siswa 

dapat memperoleh prestasi belajar IPA yang baik.  
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Guru memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif, 

serta melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat 

dilakukan oleh guru dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. 

Keberhasilan siswa dalam memahami materi sangat dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Siswa akan mendapatkan prestasi 

yang baik apabila siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Prestasi belajar IPA merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran 

IPA karena IPA mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan 

kehidupan manusia dan Sekolah Dasar merupakan tempat pertama siswa 

mengenal konsep-konsep dasar IPA, karena itu pengetahuan yang diterima 

siswa hendaknya menjadi dasar yang dapat dikembangkan ditingkat sekolah 

yang lebih tinggi. 

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Fahrinnisak dalam Jurnal Pendidikan Dasar yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) Terhadap Hasil Belajar 

IPA Kelas V di SDN Pangarangan III Sumenep”, bahwa model pembelajaran 

kolaboratif tipe Predict Observe Explain (POE) mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Model pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe Explain 

(POE) mampu memacu siswa menjadi aktif dan berpikir secara kreatif untuk 

memprediksi suatu permasalahan yang muncul dan dapat membuktikan 

prediksinya dengan upaya mengobservasi dan melakukan eksperimen.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti ingin menguji 

cobakan model pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe Explain (POE) 

pada pembelajaran IPA di kelas IV SD sebagai alternatif pembelajaran yang 
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dapat digunakan oleh guru-guru di SD. Penelitian dilakukan untuk menguji 

coba hipotesis penelitian yaitu adanya pengaruh model pembelajaran 

kolaboratif tipe Predict Observe Explain (POE) terhadap prestasi belajar IPA 

pokok bahasan sumber energi, jika dugaan diterima maka model 

pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe Explain (POE) dapat 

digunakan sebagai alternatif pembelajaran pada pembelajaran IPA pokok 

bahasan sumber energi. Penelitian yang akan dilakukan mengambil judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict Observe Explain 

(POE) Terhadap Prestasi Belajar IPA Tema 9 Subtema 2 Kelas IV di SD 

Negeri 2 Purwokerto Lor”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran di SD kurang bervariasi. 

2. Dalam pembelajaran IPA siswa belum terlibat secara aktif. 

3. Prestasi belajar IPA penting bagi siswa. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini dibatasi masalah yaitu model pembelajaran kolaboratif tipe 

Predict Observe Explain (POE) terhadap prestasi belajar IPA Tema 9 

Subtema 2 kelas IV di SD Negeri 2 Purwokerto Lor. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu “Adakah pengaruh model pembelajaran kolaboratif tipe Predict 

Observe Explain (POE) terhadap prestasi belajar IPA Tema 9 Subtema 2 

kelas IV di SD Negeri 2 Purwokerto Lor?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe 

Explain (POE) terhadap prestasi belajar IPA Tema 9 Subtema 2 siswa kelas 

IV di SD Negeri 2 Purwokerto Lor. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis 

maupun segi praktis. Pihak-pihak yang secara langsung merasakan manfaat 

dari penelitian ini diantaranya adalah siswa, guru, sekolah, dan penulis yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini, antara lain: 

a. Sebagai bahan referensi dalam memilih model pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran IPA. 
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b. Sebagai acuan untuk peneliti lain dalam melakukan penelitian yang 

sejenis. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi siswa 

1) Memudahkan siswa dalam memahami materi IPA. 

2) Memeberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

3) Memberikan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dan 

menyenangkan. 

4) Memberikan pengaruh pada prestasi belajar IPA. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah informasi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas dengan menggunakan model pembelajaran kolaboratif tipe 

Predict Observe Explain (POE). 

2) Menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang model 

pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran IPA. 

3) Meningkatkan motivasi guru dalam melakukan proses pembelajaran 

yang lebih menarik dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan 

untuk model pembelajaran dan media yang tepat untuk 

pembelajaran. 
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2) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan mengenai proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe 

Explain (POE). 

2) Menambah wawasan dan pengalaman dalam proses penelitian. 

  

Pengaruh Model Pembelajaran Kolaboratif…, Anang Rahayu Catur Pradana, FKIP UMP, 2019 




