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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha yang sadar yang dilakukan untuk memperoleh 

pengetahuan baru, yang dapat digunakan sebagai pengalaman hidup dan 

mendapatkan pengetahuan yang lebih luas.  

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami masa transisi 

yaitu peralihan dari pendidikan tradisional ke pendidikan yang modern, biasa 

disebut dengan pendidikan yang mengglobal. Pada umumnya pendidik 

sekarang bergabung dengan mendirikan perkumpulan atau persatuan guru 

bidang studi yang tujuannya  hampir sama yaitu memajukan pendidikan di 

Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan, strategi pengajaran yang dahulu terpusat 

pada guru sekarang beralih berpusat pada peserta didik, karena peserta didik 

adalah  makhluk yang dapat berkembang kemampuannya dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar dan lingkungan hidupnya. 

Kepandaian guru dalam mengelola pelajaran diantaranya sangat berpengaruh 

pada hasil belajar siswa.  

Menurut pengamatan yang peniliti lakukan, guru kurang komunikatif dan 

hanya berpatokan pada buku pelajaran, tidak menggunakan alat peraga baik 
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yang sederhana maupun gambar – gambar. Sehingga siswa kurang antusias 

dalam menerima pelajaran tersebut.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil tes ulangan semester dan ulangan harian  

siswa yang dic apai masih dibawah  KKM yaitu 6.50. Dari seluruh siswa kelas 

IV yang berjumlah 20 siswa, yang telah mencapai KKM berjumlah 8 

sedangkan yang masih dibawah KKM berjumlah 12 siswa. Artinya baru 60% 

siswa yang tuntas dalam belajarnya sedangkan 40% belum tuntas karena masih 

dibawah KKM. Berikut adalah daftar siswa kelas IV SD Negeri 1 Kemudo 

Prambanan.  

Tabel 1.1. Daftar Nama Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Kemudo Prambanan  

NO Nama Nilai pra siklus Keterangan 

1 Aprilia Nurhidayah 58 Tidak tuntas 
2 Ayu Wulan Sari 62 Tidak tuntas 
3 Bimo Setiyanto 60 Tidak tuntas 
4 Dadang Permana Nur Jaya  56 Tidak tuntas 
5 Dwi Aryani 70 Tidak tuntas 
6 Febriyan Candra Maulana 56 Tidak tuntas 
7 Feri Muhammad Stiawan 40 Tidak tuntas 
8 Feri Kurniawan Pratama  75 Tuntas 
9 Heni Nurma Evandari 80 Tuntas 

10 Harjuno Cahyo Utomo 76 Tuntas 
11 Jenni Hasanah 62 Tidak tuntas 
12 Linggar Setyaji 58 Tidak tuntas 
13 Mardi Nugroho 65 Tuntas 
14 Muhamad Ramadhan 73 Tuntas 
15 Niken Laraswati 68 Tuntas 
16 Niko Damar Prasetyo 38 Tidak tuntas 
17 Renaldi Noviyanto R 64 Tidak tuntas 
18 Sulistio Watiningsih 70 Tuntas 
19 Sumiyati 60 Tidak tuntas 
20 Yasin Musta Anwarsani 67 Tuntas 

 
Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menggunakan alat peraga 

yang  mudah dan murah  yaitu dengan menggunakan alat peraga gambar. 
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Karena dengan alat peraga gambar dapat menumbuhkan kesan dan belajar 

menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna menuntut adanya konteks 

pembelajaran yang muncul di linkungan tempat tinggal siswa mengajak 

mereka mendekati sumber belajar.  

Media sederhana yang peneliti ambil adalah  gambar dan model hewan 

yang dengan mudah dapat diperoleh di sekitar tempat tinggal siswa sebagai 

media pembelajaran IPA, khususnya pada pokok bahasan Menggolongkan 

Hewan Berdasarkan Pada Jenis Makanannya. 

Peneliti berharap dengan menggunakan media yang sederhana dapat 

merangsang pemikiran siswa untuk memahami secara mendalam, mengingat 

dan melakukan sesuatu dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA menja di 75% siswa dapat mencapai KKM 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dibuatlah rumusan masalah yang merupakan masalah utama pada penelitian ini 

sebagai berikut :  

”Apakah dengan penggunaan alat peraga gambar dan  model  dapat meningkatkan 

hasil  belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas IV  pada semester gasal SD 

Negeri 1 Kemudo tahun pelajaran 2012/2013?” 
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C. Tujuan Penelitian 

a) Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV 

SD N 1 Kemudo Prambanan 

b). Tujuan Khusus  

Penelitian ini untuk meningkatkan prestasi belajar  khususnya IPA siswa  

kelas IV SDN 1 Kemudo dengan memanfaatkan alat peraga gambar dan  

model   khususnya pada materi Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis  

Makanannya 

 

 D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis   :  

1. Menemukan pengetahuan baru tentang pembelajaran IPA melalu 

    pemanfaatan alat peraga gambar dan model yang ada di lingkungan 

    sekolah  dan lingkungan  tempat tinggal siswa 

2. Sebagai dasar pengembangan alat peraga yang ada di lingkungan sekola 

    dan lingkungan tempat tinggal siswa.. 

 3.  Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya.  

b.  Manfaat Praktis  :  

1.  Bagi siswaDapat memanfaatkan alat peraga gambar dan model yang ada    

    dilingkungan sekolah dan  lingkungan tempat tinggal siswa. 
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a) Dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

b) Dapat lebih meningkatkan prestasi belajar siswa 

2. Bagi guru 

a) Dapat meningkatkan kreatifitas guru dalam penyusunan program dan proses 

pembelajaran IPA. 

b). Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alat peraga yang ada di lingkungan  

    sekolah dan lingkungan tempat tinggal siswa.  

3. Bagi sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan SD Negeri 1 Kemudo dapat 

lebih meningkatkan pemanfaatan alat peraga gambar dan model yang ada di 

lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal siswa.  

 

 

 

  

 

 


