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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah 

dengan cara melakukan perubahan dan peningkatan dalam proses 

pembelajaran, maka perlu diadakan upaya dalam perbaikan pembelajaran. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut siswa untuk 

berwawasan lebih luas. Tujuan utama pembelajaran adalah siswa dapat 

menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, seorang pendidik sudah berupaya dari penyusunan 

rencana pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran sampai pelaksanaan 

evaluasi. Namun dalam kenyataannya setelah kegiatan belajar mengajar 

selesai, masih ada siswa yang tidak menguasai pembelajaran. 

Guru dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi tidak hanya secara monoton dengan menggunakan ceramah saja. 

Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi membuat peserta 

didik lebih tertarik dalam pelajaran yang diajarkan sehingga strategi 

mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 

banyak strategi pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. 

Jadi pemilihan strategi menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena 

strategi  adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan 

strategi pembelajaran secara akurat guru akan terbantu dalam proses 

pencapaian tujuan pembelajaran. 
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 Selama ini mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) bagi 

sebagian besar siswa sekolah dasar pada umumnya merupakan pelajaran yang 

sulit dipahami, khususnya pada materi mengenai bab “Sistem Peredaran 

Darah”. Materi pada bagian ini sering sekali dijadikan suatu permasalahan 

yang cukup sulit dan komplek untuk diselesaikan oleh sebagian besar siswa 

sekolah dasar, karena sebagian besar siswa sekolah dasar pada umumnya 

sering mengalami kebingungan dalam memahami konsep materi mengenai 

bab “sistem peredarahan darah”, sehingga sering kali nilai para siswa pada 

mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) khususnya pada bab “sistem 

peredaran darah ”. Kurang memuaskan / maksimal dibandingkan dengan nilai 

para siswa  pada bab- bab yang lain.  Apalagi pada bab ini sering kali muncul 

di soal ujian dan siswa menjadikan materi ini sebagai momok karena mereka 

sulit mengerti masalah Sistem Peredaran Darah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru yang baik hendaknya 

senantiasa dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

bagi para siswanya. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dapat 

tercipta bila seorang  guru  menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi dan media pembelajaran yang relevan dan inovatif sesuai dengan 

materi yang diajarkan kepada para siswanya, pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan Alam (IPA) terutama Sistem Perdaran Darah. Dengan variasi 

metode, penggunaan media pembelajaran yang relevan dan inovatif, siswa 

akan tertarik untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam (IPA), khususnya 

Sistem Peredaran Darah, seharusnya siswa diajak berpartisipasi / melibatkan 
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siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan akan 

memperkuat kemampuan kognitif masing- masing siswa dan pembelajaran 

bisa menjadi lebih bermakna, dan diharapkan konsep materi yang telah 

diajarkan dapat dipahami dan diingat oleh siswa . 

Namun kenyataan di lapangan, jarang sekali guru, khususnya guru 

ilmu pengetahuan alam (IPA) memanfaatkan media pembelajaran yang 

relevan dan inovatif untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) 

khususnya pada bab  “sistem peredaran darah ”. Di  Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tempat dimana mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), guru disana belum memanfatkan media pembelajaran 

ilmu pengetahuan alam (IPA) yang relevan dan inovatif pada saat 

mengajarkan mengenai pengenalan konsep “sistem peredaran darah”, 

sehingga hasil belajar yang diperoleh / didapat para siswa cenderung kurang 

maksimal, minat belajar siswa pun juga cenderung kurang semangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan sebuah metode yang 

mampu meningkatkan pemahaman materi IPA pada siswa. Sehingga minat 

belajar siswa semakin meningkat dan hasil belajar siswa memuaskan. Salah 

satu metode yang dapat dijadikan alternatif untuk memecahkan permasalahan 

di atas adalah  metode Modeling The Way.   

Metode Modeling The Way sebagai metode pengajaran adalah suatu 

metode pengajaran yang dilaksanakan dengan cara guru memberikan skenario 

suatu sub bahasan untuk didemonstrasikan siswa di depan kelas, sehingga 
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menghasilkan ketangkasan dengan keterampilan atau skill dan profesionalisme 

(Dep Dik Bud, 1993: 219). Dengan menggunakan metode ini guru 

menggunakan alat peraga sebagai media yang digunakan siswa untuk 

demonstrasi. Siswa dituntut untuk mempraktekkan ketampilannya, setelah 

dicontohkan oleh guru sebelumnya. Akan tetapi sebelumnya siswa dibentuk 

dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian dalam kelompok-kelompok inilah 

salah satu dari siswa diminta untuk mendemonstrasikan media yang telah 

disiapkan oleh guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan penguat dalam 

pengajaran. 

Adapun hal yang mendasari peneliti untuk menggunakan metode 

Modeling The Way yaitu peneliti memperoleh beberapa  permasalahan saat 

proses pembelajaran di SD Muhammadiyah 10 Tipes, yaitu:  

1. Penjelasan guru yang terlalu cepat 

2. Guru tidak memberikan contoh konkrit pada sistem peredaran darah 

3. Guru tidak terfikirkan dalam pembelajaran menggunakan metode 

Modeling The Way  ketika pembelajaran sistem peredaran darah 

4. Guru tidak memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum 

paham. 

Hasil analisis yang didapat peneliti berdasarkan identifikasi masalah 

adalah rendahnya pemahaman konsep materi, sehingga minat dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kurang 

memuaskan di Sekolah Dasar  Muhammadiyah 10 Tipes. Jumlah murid kelas 

V ialah 42 anak. KKM mata pelajaran IPA di SD Muhammadiyah 10 Tipes 
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ialah 70 sedangkan siswa yang belum lulus KKM masih terdapat  47,62 %. 

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 

10 Tipes, peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan materi 

sistem peredarahan darah. 

Oleh karena itu, guna meningkatkan minat dan hasil belajar pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya materi sistem peredaran 

darah, maka peneliti mengambil judul Penelitian Tindakan Kelas yaitu 

“Peningkatan minat dan hasil belajar siswa melalui metode modeling the 

way dalam pembelajaran ipa materi sistem peredaran darah pada siswa 

kelas v sd muhammadiyah 10 tipes surakarta  tahun ajaran 2012/2013“.  

B. Identifikasi Masalah 

Dari data pada latar belakang masalah di atas, peneliti 

mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yaitu: 

1. Belum digunakannya metode yang inovatif dan kreatif untuk mendukung 

dan memperjelas penyampaian materi pembelajaran secara maksimal. 

2. Rendahnya tingkat pemahaman konsep, sehingga minat dan hasil belajar 

siswa kelas V pada materi sistem peredaran darah masih kurang maksimal. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan analisis masalah di atas, maka fokus Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah 

peningkatan minat dan hasil belajar siswa melalui metode Modeling The Way 
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dalam pembelajaran IPA materi sistem peredaran darah, pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. Oleh karena itu, rumusan 

masalah dari permasalahan di atas adalah “Apakah penggunaaan metode 

Modeling The Way dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA khususnya sistem peredaran darah oleh siswa 

kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta“. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 

penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang 

diteliti.  

Untuk meningkatkan minat dan hasil belajar pada konsep dasar IPA 

pada materi sistem peredaran darah pada manusia dengan menerapkan 

metode Modeling The Way  pada siswa kelas V Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 10 Tipes. 

E. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat meningkatkan kemampuan profesional khususnya dalam upaya 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam (IPA) kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 10 

Tipes Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Bagi Guru Lain 

a. Dapat digunakan sebagai acuan model, metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). 
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b. Guru menjadi aktif dan kreatif dalam mengajar siswa dengan 

menggunakan metode Modeling The Way pada penyampaian 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa dapat lebih mudah dan bersemangat dalam mamahami konsep 

materi pelajaran. Dengan cara pembelajaran yang menarik, tidak akan 

membosankan siswa dalam memahami pembelajaran, sehingga siswa 

dapat menerima pelajaran dengan baik, siswa akan lebih berminat dan 

bersemangat belajar serta hasil belajar pun meningkat. 

4. Bagi Institut / Organisasi Sekolah 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

meningkatkan minat dan hasil belajar IPA. 

b. Sebagai bahan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga 

sekolah terkait. 

 


