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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan merupakan suatu sarana untuk mencapai manusia yang 

berkualitas dan berkarakter. Oleh karena itu jalannya proses pendidikan harus 

diselingi dengan kualitas pendidik serta sarana prasarana yang memadai supaya 

tercipta pendidikan yang baik. Di dalam pendidikan terdapat istilah Kegiatan 

Belajar Mengajar atau Proses Belajar Mengajar (proses pembelajaran). Dalam 

istilah ini terdapat dua proses atau kegiatan yaitu kegiatan Belajar dan kegiatan 

Mengajar. Kedua proses itu seolah-olah tak terpisahkan. Namun sebenarnya 

proses belajar dapat terjadi walaupun tanpa ada yang mengajar, karena pada 

dasarnya belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Proses pembelajaran 

terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Sekolah 

merupakan sarana yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan proses 

pembelajaran kepada peserta didik.  

Keberhasilan suatu proses pendidikan sangat ditentukan oleh guru, siswa 

dan lingkungan sekolah. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan karena ketiganya 

saling terkait satu dengan yang lain. Walaupun guru sudah menerangkan secara 

panjang lebar mengenai suatu materi namun belum tentu semua siswa dapat 

menerima dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa dapat menerima 

pelajaran jika hanya diterangkan melalui metode ceramah. Oleh karena itu, 

guru-guru harus berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang 
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menyenangkan, tidak membosankan dan tentunya dapat dengan mudah 

diterima oleh semua siswa. 

Seperti contoh berikut ini, pelajaran IPA adalah pelajaran yang dianggap 

dalam kategori yang menyenangkan di bawah pelajaran Olahraga yang 

notabene merupakan pelajaran yang paling banyak disukai oleh siswa-siswa 

khususnya siswa Sekolah Dasar. Pelajaran IPA dianggap menyenangkan oleh 

siswa karena materi yang ada pada mata pelajaran IPA yaitu tentang segala 

sesuatu yang ada di lingkungan kehidupan manusia sehingga siswa akan lebih 

mudah menangkap pelajaran IPA daripada pelajaran yang lainnya. Namun 

sekarang siswa juga semakin banyak yang merasa bosan dengan mata pelajaran 

IPA, hal ini dikarenakan kurang kreatifnya guru dalam memberikan materi 

pelajaran. Guru paling sering berceramah dan ditambah dengan media gambar. 

Namun hal ini terlalu sering dilakukan oleh guru sehingga membuat siswa 

menjadi bosan dengan proses pembelajaran yang cenderung sama setiap kali 

pelajaran berlangsung. 

Adapun dampak selanjutnya yang timbul adalah terjadinya penurunan 

hasil belajar siswa. Oleh karena itu guru harus pandai-pandai membuat inovasi 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang nantinya diharapkan mampu untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  Seperti yang terlihat di SDN I Jatipurwo 

yang siswanya cenderung bosan mengikuti pelajaran dan terkesan kurang 

konsentrasi yang menyebabkan hasil belajarnya menjadi menurun. Menurut 

informasi yang diperoleh peneliti dari guru kelas V SDN I Jatipurwo, proses 

pembelajaran terutama IPA masih menggunakan media yang monoton, 
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sehingga siswa merasa jenuh dan berdampak pada hasil belajar siswa rendah. 

Siswa yang mampu menerima pelajaran IPA dengan baik hanya 14 siswa dari 

total 32 siswa atau 18 siswa yang tidak mampu menerima pelajaran IPA 

dengan baik. 

Salah satu hal yang dapat dilakukan guru adalah dengan memanfaatkan 

media pembelajaran. Media pembelajaran dibutuhkan sebagai sarana 

pendukung proses belajar, selain sebagai tranformasi belajar secara 

konvensional atau tatap muka (ceramah) di dalam kelas. Penggunaan media 

pembelajaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan sudah 

merupakan suatu integrasi terhadap metode belajar yang dipakai. Media 

pembelajaran termasuk salah satu unsur dinamis dalam belajar. Kedudukan 

media pembelajaran memiliki peranan yang penting karena dapat membantu 

proses belajar siswa. 

Penggunaan media pembelajaran dapat membuat hal yang bersifat abstrak 

menjadi lebih konkrit dan membuat suasana belajar yang tidak menarik 

menjadi menarik. Banyak media pembelajaran yang ada namun belum semua 

digunakan dengan baik oleh guru. Media pembelajaran yang sering digunakan 

yaitu media gambar. Namun karena media gambar terlalu sering digunakan 

maka diperlukan media lain untuk digunakan sebagai penunjang proses 

pembelajaran di SD. Untuk itu guru perlu menerapkan suatu media 

pembelajaran yang baru seperti halnya menggunakan media Puzzle. Dengan 

menggunakan media Puzzle diharapkan siswa menjadi lebih mudah menerima 

pelajaran IPA yang akhirnya membuat hasil belajar siswa menjadi meningkat. 
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Dari uraian latar belakang di atas yang telah dibahas maka judul penelitian 

yang dipilih penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah “ Penggunaan 

Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran 

IPA di Kelas V SDN I Jatipurwo tahun 2011/2012 ” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yangn timbul sebagai berikut: 

1. Kecenderungan guru SD yang masih menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi. 

2. Media yang digunakan guru dalam pembelajaran masih monoton. 

3. Banyak siswa yang bosan dalam mengikuti pelajaran. 

4. Hasil belajar siswa Kelas V SDN I Jatipurwo masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya 

maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah penggunaan media Puzzle pada mata pelajaran IPA. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dituliskan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

Apakah melalui penggunaan media Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar 

pada siswa kelas V SDN I Jatipurwo Tahun  2011/2012 ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan media Puzzle pada 

siswa kelas V SDN I Jatipurwo tahun  2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatnya ketertarikan siswa dalam belajar IPA menggunakan 

media Puzzle. 

b. Meningkatnya pemahaman siswa dalam mata pelajaran IPA. 

c. Meningkatnya hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA. 

2. Bagi Guru 

a. IPA dengan diterapkannya media pembelajaran tersebut Meningkatnya 

wawasan guru tentang media pembelajaran IPA yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran. 

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan 

pembelajaran yang menyenangkan namun bermakna. 

c. Meningkatkan semangat guru untuk berinovasi dalam memberikan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah  

Meningkatnya kualitas pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar. 


