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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah  

Pendidikan  merupakan jembatan emas  untuk menuju  kesuksesan.  Melalui 

pendidikan, diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). Demi menjamin kelangsungan pembangunan, khususnya dalam 

menghadapi era persaingan  global di masa sekarang  dan masa yang  akan datang.    

Salah satu upaya yang dilakukan untuk  meningkatkan kualitas pendidikan ialah 

melalui proses pembelajaran. Pembelajaran  merupakan suatu sistem atau  proses  

membelajarkan subjek didik atau pembelajar  yang direncanakan  atau didesain,  

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar  subjek  didik  dapat  mencapai  

tujuan - tujuan pembelajaran  secara  efektif  dan efisien. 

Dalam proses belajar mengajar, aktivitas merupakan salah satu faktor yang 

sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar siswa, tanpa adanya aktivitas  

maka proses belajar  siswa akan sukar  berjalan  secara lancar. Siswa yang 

aktivitasnya tinggi maka akan memperoleh hasil belajar yang baik, begitu pula 

sebaliknya. Pentingnya aktivitas belajar siswa terbentuk antara lain agar terjadi 

perubahan belajar ke arah yang lebih positif  dalam arti terjadi  peningkatan hasil 

belajar.   

Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan  Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan sehari – hari. Pembelajaran IPA 

pada siswa sekolah dasar dapat dimulai dengan memperkenalkan pengetahuan 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian siswa akan 
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sedikit banyaknya dapat mengetahui secara konkret terkait dengan kondisi fisik 

manusia sehingga memahami makna serta manfaat nyata mempelajari  IPA. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, menunjukkan 

rendahnya aktivitas belajar siswa  dalam proses pembelajaran IPA Khususnya sub 

pokok materi rangka  manusia dan fungsinya  di Kelas IV SD Negeri 6 Delanggu. 

Hal ini dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa dalam menjawab pertanyaan 

sejumlah 5 siswa atau 19,23 %,  aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan 

sejumlah 3 siswa atau 11,53 %,  aktivitas siswa untuk maju ke depan sejumlah 4 

siswa atau 15,38 %, serta rendahnya hasil belajar siswa yang mampu  memenuhi  

kriteria  ketuntasan minimal 70 hanya  sejumlah 8 siswa atau 30,77%.   

Adapun faktor  yang  mempengaruhi permasalahan di atas diantaranya 

sebagai berikut guru jarang menggunakan media pembelajaran saat mengajar, 

penggunaan metode mengajar selalu monoton, hasil belajar siswa dalam pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam tidak mencapai standar ketuntasan minimal  karena 

aktivitas belajar siswa rendah.  Di samping itu, jumlah siswa dalam kelas 

merupakan kendala  utama pembelajaran IPA. Jumlah siswa di atas 20 anak dalam 

satu kelas menyebabkan guru kesulitan untuk mengatasi masalah perbedaan 

kemampuan individu.  

Salah satu alternatif yang ditempuh oleh seorang guru dalam rangka 

meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah dengan menggunakan strategi  

pembelajaran  Group  Investigation dengan berbasis media gambar dalam proses 

belajar mengajar. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi mempunyai nilai 

praktis antara lain;  mengatasi keterbatasan pengalaman belajar siswa, 
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mengkongkritkan pesan yang abstrak, menanamkan konsep dasar yang benar, 

menimbulkan keseragaman dan akhirnya dapat meningkatkan efektifittas dan 

efisiensi proses belajar mengajar  yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran.  

Dalam hal ini media pembelajaran yang digunakan adalah media gambar 

rangka manusia. Hal ini diperlukan guna mempermudah siswa untuk dapat 

mengamati dan mempelajari materi sesuai dengan keadaan as linya. Rangka 

manusia adalah salah satu materi pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan 

sehari –  hari tetapi tidak dapat diamati secara langsung. Sehingga sering kali anak 

didik merasa materi rangka manusia merupakan materi yang sulit dipahami. 

Penelit ian ini mencoba mengkaji penggunaan strategi pembelajaran  

kooperatif  model Group Investigation. Dalam penggunaan strategi ini menuntut  

para siswa  untuk memiliki  kemampuan yang baik  dalam berkomunikasi  

maupun  dalam ketrampilan  proses  kelompok.  Stategi ini dipilih  karena diyakini 

mampu membuat situasi belajar yang lebih  efektif dan efisien dalam suatu  

kelompok.  Dengan penggunaa n media gambar khususnya pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam memungkinkan timbulnya interaksi edukatif yang efektif 

antara guru dan siswa, dan antara siswa dengan siswa.   

 Hal ini dapat mempengaruhi proses belajar mengajar menjadi lebih efektif 

dalam segala aktivitas belajar. Melalui penggunaan strategi pembelajaran Group  

Investigation  berbasis  media gambar (visual) diharapkan dapat  membangkitkan 

aktivitas belajar siswa sehingga siswa belajar lebih aktif. Aktivitas belajar siswa 

akan bergantung pada strategi pembelajaran bervariasi yang digunakan oleh guru.  
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Menurut Isjoni (2009:87) model pembelajaran group investigasi (GI) 

menuntut pelatihan dalam kemampuan komunikasi dan sosial. Sebagai bagian dari 

investigasi, para siswa menca ri informasi sehingga dapat melatih siswa untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat 

terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Partisipasi 

siswa ini tentunya akan memberi  peluang  kepada  siswa  untuk  lebih  

mempertajam gagasan dan  guru  akan mengetahui  kemungkinan  gagasan siswa 

yang  salah sehingga  guru dapat  memperbaiki  kesalahannya.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka  peneliti  tertarik 

untuk mengadakan  penelitian  tentang  peningkatan  aktivitas  dan hasil belajar 

IPA melalui  penggunaan strategi  pembelajaran  Group  Investigation  berbasis  

media  gambar pada  materi  rangka  tubuh  manusia  dan  fungsinya  bagi  siswa  

kelas IV  SD Negeri 6  Delanggu tahun pelajaran 2013 / 2014.  

 

B . Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah aktivitas belajar IPA materi rangka tubuh manusia dan  fungsinya 

bagi siswa kelas IV SD  Negeri  6  Delanggu Semester 1 Tahun Pelajaran 

2013 / 2014 dapat  meningkat setelah dilakukan pembelajaran dengan  

penggunaan strategi pembelajaran Group Investigation  berbasis  media  

gambar ?.  Peningkatan aktivitas belajar dapat diamati dari beberapa  indikator 

a)  menjawab pertanyaan, b)  mengajukan  pertanyaan,  c)  maju ke depan.  
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2. Apakah hasil belajar IPA materi rangka  tubuh manusia dan  fungsinya bagi 

siswa kelas IV SD  Negeri  6  Delanggu Tahun Pelajaran 2013 / 2014 dapat 

meningkat  setelah dilakukan  pembelajaran dengan  penggunaan strategi 

pembelajaran Group  Investigation  berbasis  media gambar ? 

 
C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan merupakan upaya pokok yang akan dikerjakan  di dalam  pemecahan 

masalah. Tujuan penelitian berisi rumusan secara spesifik tujuan yang ingin  

dicapai oleh  penelitian. Tujuan adalah titik puncak untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan sehingga harus dirumuskan secara jelas. Pada penelitian 

ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah 

yang akan diteliti,  sehingga akan  memudahkan  langkah pemecahan masalahnya. 

Oleh  karena itu, tujuan  penelitian  berupa  jawaban terhadap  permasalahan  yang 

telah dirumuskan  dalam perumusan masalah.  

Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan  penelitian ini  untuk  mencari solusi  atas  permasalahan yang 

terjadi  dalam proses belajar  mengajar di dalam  kelas. Secara umum  

penelitian  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  aktivitas dan  hasil belajar 

IPA materi sub pokok rangka  manusia dan fungsinya di SD Negeri 6 

Delanggu kelas IV.  
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2. Tujuan Khusus  

a. Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPA materi rangka tubuh  manusia 

dan fungsinya bagi siswa kelas IV SD Negeri 6 Delanggu melalui 

penggunaan strategi pembelajaran Group Investigation  berbasis media 

gambar. Aktivitas belajar  dapat diamati dari indikator 1)  menjawab 

pertanyaan, 2) mengajukan  pertanyaan, 3) maju ke depan.  

b.  Untuk meningkatkan hasil  belajar IPA materi rangka tubuh  manusia dan 

fungsinya bagi  siswa  kelas IV  SD  Negeri  6  Delanggu  melalui  

penggunaan strategi pembelajaran Group Investigation  berbasis media 

gambar.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang  peningkatan aktivitas  dan hasil belajar IPA 

materi rangka tubuh  manusia dan fungsinya.. 

b.  Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian  ini diharapkan dapat  

memberikan kontribusi  bagi  perkembangan ilmu  pengetahuan pada  

khususnya, maupun  masyarakat pada umumnya  mengenai peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar  IPA  materi rangka tubuh  manusia dan fungsinya 

melalui  penggunaan strategi pembelajaran  Group Investigation  berbasis  

media gambar.  

c. Sebagai dasar atau pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang 

sejenis di masa yang akan datang.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa :  

1)  Melalui  penggunaan strategi pembelajaran Group Investigation   berbasis 

media gambar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa serta 

memberikan pengalaman secara menyeluruh dalam memahami materi 

rangka tubuh  manusia dan fungsinya. pada diri siswa.  

2)  Memberikan  pengalaman yang nyata  dan langsung mengenai konsep 

materi rangka tubuh manusia.  

3)  Melalui  penggunaan strategi pembelajaran Group Investigation  berbasis 

media gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA dalam materi rangka 

tubuh  manusia dan fungsinya.  pada  diri  siswa.  

b.  Manfaat bagi guru : 

Sebagai bahan masukan yang berharga bagi guru dalam meningkatkan 

mutu dan kualitas pembelajaran dikelasnya. Dapat mengidentifikasikan 

permasalahan yang dihadapi pada saat mengajar di kelas, sekaligus mencari 

solusi pemecahannya.  

c. Manfaat bagi sekolah :  

Memberi kontribusi atau masukan bagi sekolah untuk menggunakan 

media pembelajaran sebagai upaya meningkatkan aktivitas belajar serta 

hasil belajar IPA dengan meningkatkan mutu pendidikan  pada  umumnya.  

 

 

 

 


