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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Di jaman yang serba canggih seperti saat ini, disertai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Oleh 

karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan, perlu diiringi dengan peningkatan 

kualitas mutu sumber daya manusia diberbagai aspek kehidupan, salah 

satunya yaitu dengan meningkatkan di bidang pendidikan. Suatu negara akan 

cepat maju dan berkembang bila kualitas pendidikannya juga berkembang. 

Segala cara ditempuh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Perbaikan-perbaikan terus dilaksanakan diberbagai segi 

diantaranya tenaga pendidikan, kurikulum sampai fasilitas-fasilitas yang 

mendukung pembelajaran.  

      Guru sejatinya adalah unsur yang terpenting dalam pembelajaran karena 

guru berinteraksi langsung dengan siswa. Peranan seorang guru sangat 

penting terhadap terciptanya pembelajaran yang dapat mengantarkan siswa ke 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tetapi, kenyataannya selama ini 

didalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih banyak ditemukan guru 

dalam mengajar siswa, masih menggunakan cara menghafal seperangkat fakta  

yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu,  guru sebagai sumber utama suatu 

sumber pengetahuan. Biasanya guru menggunakan model ceramah sehingga 

pembelajaran  bersifat monoton, sehingga siswa cenderung pasif dan bosan 

dengan pembelajaran seperti itu. 
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      Salah satu pembelajaran yang ada di SDN 2  Kecemen, adalah 

pembelajaran IPA. Menurut Srini M. Iskandar (1996: 1) mengartikan IPA 

adalah penyelidikan yang terorganisir untuk mencari pola atau keteraturan 

dalam alam. IPA adalah mata pelajaran yang  sangat  penting, berguna dan 

banyak memberi bantuan dalam mempelajari berbagai keahlian. Namun, 

pembelajaran IPA penerapannya masih  kurang maksimal. Masih banyak 

guru dalam menyampaikan  materi pembelajaran dengan menggunakan 

model ceramah. Disetiap akhir pembelajaran, guru hanya memberikan 

contoh-contoh soal untuk dikerjakan oleh siswa. Guru pada umumnya 

memilih beberapa soal yang dianggapnya mudah dipahami siswa. Bentuk soal 

yang diberikan diupayakan bervariasi. Tetapi, siswa sering merasa kesulitan 

untuk mengerjakan soal yang diberikan, karena siswa kurang memahami  

materi yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian menjadikan siswa 

sangat tergantung pada guru dalam pembelajaran. Selain itu, masih ditemukan 

siswa yang hanya sibuk bermain sendiri atau dengan temannya, sehingga 

akan menimbulkan suasana gaduh di kelas. Dengan demikian, dalam 

pembelajaran IPA, siswa cenderung pasif, karena guru dalam menyampaikan 

pembelajaran kurang bervariasi, maka tidak mengherankan jika hasil  belajar 

IPA siswa rendah. 

      Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perubahan-perubahan 

perlu untuk dilakukan dalam pembelajaran IPA guna meningkatkan hasil 

belajar siswa. Guru diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik agar siswa menjadi tertarik dan dapat meningkatkan hasil 
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belajar IPA. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka dalam pembelajaran 

kali ini akan meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan media 

benda asli. Media benda asli ini dipakai dalam pembelajaran dengan maksud 

untuk membantu antara guru dengan siswa agar terjadi komunikasi yang baik. 

Sehingga dalam pembelajaran akan terjadi komunikasi yang lebih efektif dan 

efisien. 

      Dengan demikian pembelajaran IPA akan sangat menarik karena dikemas 

dalam suatu bentuk pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

Diharapkan antara guru dan siswa terjadi interaksi yang positif. Apabila ada 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran, siswa dengan mudah 

bertanya kepada guru, dengan harapan bisa diselesaikan secara bersama-

sama. 

      Dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan 

media benda asli, siswa bisa belajar ilmu pengetahuan dari pengalaman dalam 

kehidupan nyata secara mandiri. Segala informasi yang diperolehnya, melalui 

pengalaman langsung dari kehidupan nyata tersebut dapat disimpan oleh 

siswa didalam memorinya, dengan jangka waktu yang panjang. 
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B. Pembatasan Masalah 

      Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka penelitian 

ini akan dibatasi pada rendahnya hasil belajar IPA kaitannya belum 

digunakan media dalam pembelajaran. 

 

C. Perumusan Masalah 

      Dengan memperhatikan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti mengajukan rumusan masalah apakah hasil belajar IPA dapat 

meningkat dengan menggunakan media benda asli pada siswa kelas II SDN 2 

Kecemen Manisrenggo Klaten tahun 2012/ 2013. 

 

D. Tujuan Masalah 

      Tujuan khusus penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar IPA  

dengan menggunakan media benda asli pada siswa kelas II SDN 2 Kecemen 

Manisrenggo Klaten tahun 2012/ 2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

      Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat praktis 

sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Dengan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 
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2. Bagi Guru SD 

Sebagai bahan pertimbangan guru untuk menggunakan media benda asli 

dalam memecahkan masalah hasil belajar siswa khusus dalam mata 

pelajaran IPA. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat memberikan motivasi kepada guru didalam pembelajaran 

hendaknya menggunakan media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


