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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu mata pelajaran di SD 

yang memberikan kontribusi penting bagi siswa. IPA berperan untuk 

mengetahui dan mempelajari diri sendiri beserta lingkungan sekitarnya serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam  kehidupan sehari-hari. Pentingnya 

pembelajaran IPA di SD juga terlihat dari tujuan pembelajaran IPA itu 

sendiri. Seperti pendapat Samatowa (2011: 104) menjelaskan bahwa tujuan 

utama pembelajaran IPA di SD adalah membantu siswa untuk memperoleh 

ide, pemahaman, dan keterampilan (life skills) dalam menggunakan alat 

tertentu, kemampuan mengamati lingkungan sekitar, kemampuan 

berkomunikasi secara efektif, serta menanggapi dan memecahkan masalah 

secera efektif.  Maka dari itu, pembelajaran IPA haruslah disajikan dan 

dikemas dengan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan 

dan melibatkan siswa secara aktif. Dengan penerapan metode pembelajaran 

yang sesuai, diharapkan siswa memiliki minat yang tinggi terhadap 

pembelajaran IPA.  

Tetapi kenyataan di kelas, metode pembelajaran yang digunakan guru 

kurang melibatkan siswa untuk mengalami langsung. Padahal menurut Piaget 

dalam Samatowa (2011: 5) mengatakan bahwa pengalaman langsung 

berperan penting sebagai pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. 

Sangat disayangkan jika pembelajaran  IPA hanya menggunakan metode 

ceramah, karena IPA sendiri bermula dari serangkaian kegiatan ilmiah. 

Penggunaan metode ceramah yang terus menerus dapat menimbulkan 

berkurangnya minat belajar siswa, karena kurang melibatkan siswa secara 

langsung.  
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Rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran IPA, merupakan 

masalah serius bagi dunia pendidikan. Jika siswa sendiri sebagai individu 

yang melakukan aktivitas belajar tidak mempunyai minat terhadap 

pembelajaran, tentunya akan menjadi hambatan untuk terwujudnya tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Dan berdampak pada pencapaian hasil 

belajar yang rendah. Oleh karena itu, meningkatkan minat belajar siswa 

terhadap pembelajaran IPA menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Mengingat segala bentuk aktivitas yang dilakukan individu perlu adanya 

suatu minat, maka harus diusahakan agar siswa mempunyai minat yang tinggi 

untuk melakukan aktivitas belajar. Minat yang kuat dari individu sendiri, 

akan berpengaruh besar terhadap aktivitas belajar. Jadi dalam proses 

pembelajaran, idealnya siswa mempunyai minat belajar yang tinggi. Minat 

belajar dapat dikatakan tinggi apabila selama proses pembelajaran siswa 

menunjukkan perilaku sesuai dengan indikator minat belajar. Sebagaimana 

telah disebutkan oleh Hadis (2006: 44) menyebutkan bahwa minat belajar 

dapat ditunjukkan melalui: 1) Gairah tinggi dalam aktivitas belajar; 2) Tekun 

dan ulet dalam aktivitas belajar; 3) Aktif, kreatif, dan produktif dalam 

melaksanakan aktivitas belajar; serta 4) Senang dan asyik dalam belajar.   

Rendahnya minat belajar pada mata pelajaran IPA juga ditemukan di SD 

Negeri 02 Tegalgede, khususnya kelas IV. Berdasarkan hasil pengamatan di 

kelas IV pada hari Kamis, 22 Oktober 2015, peneliti mendapatkan data 

tentang minat belajar siswa kelas IV saat pembelajaran IPA. 

Tabel 1.1 Data Awal Minat Belajar Siswa 

Aspek yang diteliti Jumlah  

 

Minat belajar siswa kelas IV yang berjumlah 

17 siswa, dengan indikator : 

1. Keinginan untuk mengetahui sesuatu 

2. Perasaan senang dalam belajar 

3. Perhatian dalam belajar 

4. Keterlibatan langsung dalam 

pembelajaran 

 

 

 

5 siswa  (29, 41%) 

10 siswa (58, 82%) 

6 siswa  (35, 29%) 

5 siswa  (29, 41%) 
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Dari data diatas menunjukkan rendahnya minat belajar IPA di kelas IV. 

Walaupun demikian, banyak siswa yang terlihat nyaman dan senang terhadap 

pembelajaran IPA. 

Bukti berupa daftar nilai ulangan harian IPA menunjukkan bahwa 

banyak siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 

yaitu 6, 73 dan dari 17 siswa, sebanyak 11 siswa  belum  mencapai KKM. 

Sehingga dapat dikatakan siswa yang telah mencapai KKM sebesar 35, 29%. 

Dengan nilai terendah yaitu 15 dan nilai rata-rata kelas adalah 53, 44.  

Rendahnya hasil belajar dan minat belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran IPA, karena kurangnya kemauan dan dorongan dari individu untuk 

belajar dengan baik. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus 

ada suatu tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan minat belajar 

siswa. 

Agar pembelajaran IPA berhasil dengan baik, metode pembelajaran yang 

digunakan harus tepat sesuai dengan karakteristik dan potensi siswa. Salah 

satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu metode Visual, 

Auditory, Kinestethic (VAK). Metode pembelajaran Visual, Auditory, 

Kinestethic atau VAK adalah metode pembelajaran yang mengoptimalkan 

tiga modalitas belajar untuk menjadikan siswa merasa nyaman (Shoimin. 

2014: 226). Ketiga modalitas tersebut dikenal sebagai gaya belajar, maka 

metode VAK merupakan perpaduan dari tiga gaya belajar, yaitu tipe visual, 

audio, dan kinestetik. Ketiga gaya belajar tersebut mampu melayani berbagai 

karakteristik siswa dan melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan rendahnya minat belajar IPA siswa kelas IV 

di SD Negeri 02 Tegalgede yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti 

melakukan suatu Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Penerapan Metode 

Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) untuk Meningkatkan Minat Belajar IPA 

Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Tegalgede Tahun 2015/2016”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 

diatas, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan metode Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas IV SDN 02 Tegalgede? 

2. Apakah penerapan metode Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) dapat  

meningkatkan minat belajar IPA di kelas IV  SDN 02 Tegalgede? 

3. Apakah penerapan metode Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA di kelas IV  SDN 02 Tegalgede? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian secara umum untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA melalui Metode Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) 

siswa kelas IV SDN 02 Tegalgede. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a) Penerapan Metode Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) untuk 

meningkatkan minat belajar IPA siswa kelas IV  SDN 02 Tegalgede 

b) Penerapan Metode Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV  SDN 02 Tegalgede 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan 

dunia pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini dijadikan informasi dan referensi terkait 

penerapan metode Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) untuk 

meningkatan minat belajar IPA. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Manfaat bagi siswa  

 Menumbuhkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran IPA 

melalui penerapan metode pembelajaran  Visual, Auditory, 

Kinestethic (VAK).  

b) Manfaat bagi guru 

 Diharapkan guru lebih terampil dalam penerapan metode Visual, 

Auditory, Kinestethic (VAK), dan dapat memilih materi yang tepat 

sesuai dengan metode Visual, Auditory, Kinestethic (VAK).  

c) Manfaat bagi sekolah 

 Dijadikan pengambilan kebijakan untuk mendorong guru dalam 

melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran inovatif. 


