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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana strategi bagi peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat 

dimulai sedini mungkin, salah satunya adalah menyiapkan generasi penerus 

bangsa yang berkualitas dan bermutu sebagai manusia Indonesia yang 

bertanggung jawab baik moril maupun spiritual.  

Keberhasilan suatu pendidikan merupakan tanggung jawab pendidik. 

Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan. Pendidik berkewajiban:  menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 

mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, 

dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.   

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan konsep pembelajaran alam 

dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan 

manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga 

perkembangan teknologi. Pembelajaran IPA diharapkan bisa menjadi wahana 

bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

pengembangan lebih lanjut dalam penerapan di kehidupan sehari-hari.  
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap proses 

pembe lajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang terjadi di kelas IV SDN 3 

Palar, Trucuk, Klaten, bahwa dalam proses pembelajaran IPA terdapat 

beberapa permasalahan. Ada beberapa indikator permasalahan yang terjadi 

namun, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada lima indikator 

permasalahan. Dari 36 siswa kelas IV SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten,  yang 

terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan, peneliti mengamati 

lima indikator permasalahan sebagai berikut: 1) Rendahnya prosentase siswa 

yang berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, yaitu 

hanya 11,11% atau 4 siswa; 2) Rendahnya prosentase siswa yang mengajukan 

pertanyaan dalam proses pembelajaran, yaitu 11,11% atau 4 siswa; 3) 

Rendahnya prosentase siswa yang berani mengemukakan pendapat, yaitu 

5,56% atau 2 siswa; 4) Penggunaan media pembelajaran yang belum variatif; 

dan 5) Prestasi belajar siswa rendah, hanya 41,67% atau 15 siswa yang telah 

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).   

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran 

IPA di SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten disebabkan karena model pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru tidak cukup menarik perhatian siswa. Guru hanya 

menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi. Pembelajaran 

semacam ini memposisikan diri siswa pada kondisi yang pasif karena siswa 

hanya duduk, diam dan mendengarkan. Dan ketika siswa merasa lelah untuk 

mendengarkan, siswa akan mengantuk atau ngobrol dengan temannya. Selain 

itu, guru hanya menggunakan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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sebagai media pembelajaran. Hal ini membuat siswa merasa bosan dengan 

kegiatan-kegiatan yang selalu sama setiap harinya yaitu mengerjakan soal-soal 

di LKS.  

Sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas adalah 

penggunaan media pembelajaran yang variatif. Media pembelajaran yang, 

kreatif, inovatif, dan variatif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa 

tertarik pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran. Aktif disini mengandung makna bahwa siswa tidak 

hanya mendengarkan, menulis dan membaca namun, siswa juga melakukan 

berbagai kegiatan atau aktivitas yang mendukung pencapaian prestasi dalam 

pembelajaran, antara lain: aktivitas menjawab pertanyaan, aktivitas bertanya, 

dan aktivitas mengemukakan pendapat. Dengan demikian, prestasi belajar 

siswa akan meningkat. 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka akan dilakukan penelitian 

tentang peningkatan aktivitas dan prestasi belajar IPA dengan menggunakan 

media gambar dan miniatur hewan pada materi rantai makanan di kelas IV 

SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten.  
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1.  Apakah aktivitas belajar IPA dengan menggunakan media gambar dan 

miniatur hewan pada materi rantai makanan di kelas IV SDN 3 Palar, 

Trucuk, Klaten dapat meningkat?  

Peningkatan aktivitas belajar dilihat dari indikator (1) menjawab 

pertanyaan, (2) mengajukan pertanyaan, dan (3) mengemukakan pendapat.  

2.  Apakah prestasi belajar IPA dengan menggunakan media gambar dan 

miniatur hewan pada materi rantai makanan di kelas IV SDN 3 Palar, 

Trucuk, Klaten dapat meningkat?  

Peningkatan prestasi belajar dilihat dari indikator pencapaian nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70.  

 

C. Tujuan Penelitian  

1.  Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten.  

2.  Tujuan Khusus   

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 3 

Palar, Trucuk, Klaten dengan penggunaan media gambar dan miniatur 

hewan pada materi rantai makanan.  
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Peningkatan aktivitas belajar dilihat dari indikator (1) menjawab 

pertanyaan, (2) mengajukan pertanyaan, dan (3) mengemukakan 

pendapat.  

b. Untuk meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 3 

Palar, Trucuk, Klaten dengan penggunaan media gambar dan miniatur 

hewan pada materi rantai makanan.  

Peningkatan prestasi belajar dilihat dari indikator pencapaian nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, hasil penelitian tentang penggunaan media gambar 

dan miniatur hewan pada materi rantai makanan dalam pembelajaran IPA di 

kelas IV Sekolah Dasar ini diharapkan dapat bermanfaat baik teoritis maupun 

praktis.  

1.  Manfaat Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan bahan tambahan referensi 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Penelitian 

Tindakan Kelas.  

b. Sebagai bahan referensi untuk mengkaji permasalahan yang sama 

dengan lingkup yang lebih luas.   
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2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1)  Sebagai bahan pertimbangan oleh guru yang mengampu di Sekolah 

Dasar untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam mengajar 

pelajaran IPA dengan menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai dan menarik.  

2)  Sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian yang sejenis.  

b. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa terutama 

dalam pembelajaran IPA melalui penggunaan media pembelajaran 

yang sesuai dan menarik.  

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik bagi 

sekolah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu sekolah.  

 


