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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembelajaran tidak semua siswa mampu berkonsentrasi

dalam waktu yang relatif lama. Daya serap siswa terhadap materi yang

diberikan juga bermacam-macam ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada

yang lambat. Faktor intelegensi mempengaruhi daya serap siswa terhadap

materi yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan siswa terhadap

materi yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi,

sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Khususnya dalam IPA merupakan hasil kegiatan manusia berupa

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar,

yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain

penyelidikan, penyusunan dan pengujian, gagasan-gagasan (kurikulum 1994).

Segala macam usaha (layanan) pendidikan hendaknya mengusahakan

agar siswa berhasil mengembangkan diri secara optimal, selaras, dan terpadu.

Perkembangan diri siswa tersebut hendaknya berkesinambungan, semakin

mendasar akhirnya berpuncak pada kedewasaan yang berkecakapan hidup

sekaligus susila (B. Widiarta, 1971)

Usaha (layanan) guna dalam mengusahakan agar siswa berhasil dalam

pembelajaran adalah dengan merencanakan pelaksanaan sampai evaluasi

(Suryo Subroto 1997 : 19) mengatakan bahwa proses belajar mengajar
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meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut.

Tingkat penguasaan siswa dalam materi pelajaran biasanya

menyatakan dengan nilai pengalaman dari penulis dalam melaksanakan

proses pembelajaran IPA dengan KD (Kompetensi Dasar) menentukan cara

penggunaan pesawat sederhana harus dapat melakukan percobaan.

Hasil ulangan menunjukkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi

pelajaran masih rendah atau tidak berhasil. Terbukti dari 21 siswa kelas V

SDN Bogem yang mencapai penguasaan materi 50% lebih mendapat nilai

kurang dari 65. Dalam memperbaiki pembelajaran, penulis menggunakan

media benda-benda nyata untuk meningkatkan keaktifan belajar kepada siswa

dan siswa dapat melakukan melalui percobaan untuk dapat menggunakan

pesawat sederhana. Maka dalam pembelajaran siswa lebih aktif, kreatif dan

menyenangkan sehingga kesan yang diterima siswa tidak  mudah dilupakan.

Proposal ini disusun berdasarkan catatan yang di buat penulis ketika

merencanakan, merancang, melaksanakan kegiatan perbaikan serta selama

pelaksanaan, observasi, dan diskusi pelaksanaan pembelajaran yang

dilaksanakan dalam dua siklus Penelitian Tindakan Kelas, dalam peningkatan

hasil belajar siswa kelas V SDN Bogem pada mata pelajaran IPA, materi

pembelajaran Pesawat Sederhana.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertari untuk mengadakan penelitian

dengan judul “peningkatan keaktifan belajar siswa kels V melalui media

benda-benda nyata pada mata pelajaran IPA SDN Bogem Bayat Klaten”
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B. Batasan Masalah

Banyaknya masalah dan keterbatasan waktu, maka masalah yang akan

menjadi topik utama pada penelitian ini adalah Penggunakan media benda-

benda nyata terhadap peningkatan keaktifan belajar IPA pada materi pesawat

sederhana siswa kelas V SDN Bogem.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah penggunaaan media benda-benda nyata dapat meningkatkan

keaktifan belajar IPA pada siswa kelas V SDN Bogem Bayat Klaten?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA

setelah digunakan media benda-benda nyata pada siswa kelas V SDN

Bogem Bayat Klaten.

2. Untuk mengetahui penguasaan materi pada mata pelajaran IPA setelah

digunakan media benda-benda nyata pada siswa kelas V SDN Bogem

Bayat Klaten.

E. Manfaat Penelitian

Setelah melaksanakan penelitian, diharapkan dapat diperoleh beberapa

manfaat, antara lain :
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1. Manfaat bagi guru

Dapat digunakan sebagai pemasukan bagi guru agar dalam

menyampaikan materi pelajaran hendaknya selain memilih dan

menggunakan metode pengajaran yang sesuai, juga selalu berusaha

menggunakan media yang sesuai dan benar.

2. Manfaat bagi kepala sekolah

Dapat digunakan untuk mendorong guru-guru agar dalam proses

pembalajaran hendaknya menggunakan media yang sesuai.

3. Manfaat bagi siswa

a. Diharapkan dapat menimbulkan aktivitas belajar karena siswa

mengalami pembelajaran dengan berbagai macam variasi yang

disampaikan oleh guru.

b. Dapat  digunakan sebagai motivasi belajar supaya meningkatan

aktivitas belajar IPA dapat meningkat.


