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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan yang berlangsung di sekolah khususnya pada tingkat 

Sekolah Dasar adalah suatu kegiatan yang melibatkan guru dan siswa secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perwujudan tujuan 

pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk berkembangnya potensi 

peserta didik. Proses pembelajaran yang diterapkan guru pada tingkat sekolah 

dasar harus memperlihatkan spesifikasi dan karakteristik mata pelajaran serta 

perkembangan siswa sehingga dalam kegiatan belajar mengajar tercipta suasana 

kelas yang kondusif dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pada 

lingkup pembelajaran di tingkat sekolah dasar, karakteristik yang harus 

dimunculkan yaitu adanya pengaitan konsep materi dengan kehidupan sehari-

hari melalui penggunaan media atau alat peraga. Daryanto (2013: 236) 

menuliskan terkait kompetensi profesional seorang guru, salah satunya yaitu 

mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer. 

Masalah aktual yang sering dijumpai guru di lapangan yang berkaitan 

dengan alat peraga pembelajaran adalah seringnya metode mengajar 

menggunakan ceramah atau belum bervariasi, hampir tidak pernah 

menggunakan media atau alat peraga pembelajaran, minimnya sumber belajar 

dan kesulitan mencari sumber belajar yang spesifik mengarah pada pembelajaran 

di sekolah dasar yang menggunakan konsep kontekstual, anggapan para guru 

bahwa membuat alat peraga pembelajaran yang sesuai dengan topik dan 

karakteristik siswa sulit dan mahal, guru merasa siswanya tidak memerlukan alat 

peraga pembelajaran, serta guru belum merasa perlu menggunakan alat peraga 

pembelajaran karena belum “disuruh” oleh sekolah (Murdiyanto: 2014: 39-40). 
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Padahal, pendayagunaan alat peraga dalam pembelajaran yang tepat dapat 

mengoptimalkan fungsi pancaindera siswa, memungkinkan terwujudnya 

kebermaknaan sehingga menimbulkan kesan positif,  memengaruhi masa ingatan 

siswa tentang materi tertentu untuk waktu lebih lama, dan akan menunjang 

minat belajar siswa dalam pembelajaran di kelas.  

Hasil wawancara dan pengamatan awal di SD Negeri Purbayan 02, 

terdapat beberapa alat peraga di sekolah yang masih dalam keadaan baik dan 

dapat difungsikan, memang beberapa hilang atau rusak. Pendayagunaan alat 

peraga pun tidak sepenuhnya menjadi perhatian guru dalam pembelajaran 

disana. Dalam artian, tidak semua guru menggunakan alat peraga dalam 

pembelajaran, walaupun mereka menyadari alat peraga dapat menarik perhatian 

siswa  hingga memengaruhi kualitas belajar siswa. Sebisa mungkin guru 

menggunakan media seperti alat peraga sesuai dengan tujuan pembelajaran 

maupun keadaan siswanya dan menimbulkan minat belajar lebih giat hingga 

berprestasi pada bidang tersebut.  

Pendayagunaan alat peraga membuat siswa mengalami langsung alat-alat 

yang digunakan pada materi tertentu sehingga siswa tertarik minatnya untuk 

menggunakan alat peraga. Selanjutnya siswa yang mengembangkan sendiri 

bagaimana mereka menggunakan alat peraga tersebut kemudian dihubungkan 

dengan materi yang diajarkan oleh guru. Menurut Sukayati (2004):  

Alat peraga merupakan alat bantu atau sarana yang digunakan oleh guru 

untuk menunjang proses belajar mengajar, alat peraga sangat dibutuhkan 

karena siswa masih berfikir secara real. Mereka lebih mudah memahami 

pelajaran yang menggunakan alat peraga daripada tanpa menggunakan 

alat peraga. Fungsi utama dari alat peraga adalah untuk menurunkan 

keabstrakkan dari konsep, agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya 

dari konsep tersebut. Dengan melihat, meraba, dan memanipulasi 

objek/alat peraga maka siswa akan mempunyai pengalaman-pengalaman 

nyata dalam kehidupan tentang arti dari konsep materi.  

 

Landasan pendayagunaan alat peraga sendiri dalam Watson (2015: 113) adalah  

filosofi : “What I hear, I forget. What I see, I remember, What I do, I understand 

(Lao Tse, Chinese Philosopher). Kemampuan manusia dalam menerima dan 

menyerap informasi pada penglihatan lebih besar daripada pada pendengaran 
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bahkan lebih tinggi lagi dengan melakukan. Belajar akan lebih efektif jika 

dibantu dengan alat peraga karena semakin banyak indera yang dimanfaatkan 

oleh siswa, semakin baik retensi (daya ingat) siswa seperti kerucut pengalaman 

E. Dale dalam www.academia.edu bahwa Edgar Dale membagi alat peraga 

dalam 11 macam sekaligius menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap alat 

tersebut dalam suatu kerucut. Lapisan yang paling dasar adalah benda asli dan 

paling atas adalah kata-kata. Hal ini berarti bahwa dalam proses pendidikan 

benda asli mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk mempersepsi bahan 

pendidikan/pengajaran. Sedangkan penyampaian bahan yang hanya dengan kata-

kata sangat kurang efektif dan intensitasnya paling rendah. 

Kegiatan belajar dan mengajar dengan guru menerapkan metode 

mengajar yang sesuai dengan konteks dan materi pembelajaran diikuti dengan 

pendayagunaan alat peraga pembelajaran akan menjadikan kegiatan belajar 

mengajar hidup, menarik, dan interaktif. Tidak mudah bagi seorang siswa untuk 

mengemukakan keinginannya secara langsung, maka guru perlu menciptakan 

mekanisme komunikasi yang efektif dengan para siswanya. Kemampuan siswa 

hanya dapat dikembangkan apabila minat dan motivasinya tinggi serta didukung 

oleh ketersediaan berbagai sarana belajar yang diperlukan, untuk itu guru perlu 

kreatif, berwawasan luas dan berkemauan keras untuk mewujudkan minat 

belajar siswa salah satunya dengan pendayagunaan alat peraga tersebut. Melalui 

uraian di atas, minat belajar siswa yang ditunjang dengan pendayagunaan alat 

peraga di SD Negeri Purbayan 02 merupakan fenomena yang urgen untuk 

diungkap melalui penelitian berikut “Pendayagunaan Alat Peraga dalam 

Menunjang Minat Belajar Siswa Kelas V di SD Negeri Purbayan 02 Tahun 

Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendayagunaan alat peraga dalam menunjang minat belajar 

siswa kelas V di SD Negeri Purbayan 02 Tahun Ajaran 2018/2019? 

http://www.academia.edu/
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2. Apakah hambatan dan solusi pada pendayagunaan alat peraga dalam 

menunjang minat belajar siswa kelas V di SD Negeri Purbayan 02 Tahun 

Ajaran 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Pendayagunaan alat peraga dalam menunjang minat belajar siswa kelas V di 

SD Negeri Purbayan 02 Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Hambatan dan solusi pada pendayagunaan alat peraga dalam menunjang 

minat belajar siswa kelas V di SD Negeri Purbayan 02 Tahun Ajaran 

2018/2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dari Segi Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan konstribusi 

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pendayagunaan alat peraga 

dalam menunjang minat belajar siswa pada pembelajaran di sekolah dasar. 

2. Dari Segi Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat dijadikan evaluasi untuk selalu berinovasi dan berkreasi dalam 

pembelajaran salah satunya dengan berusaha dalam mendayagunakan 

alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar untuk menunjang minat 

belajar siswa. 

2) Menambah pengetahuan guru tentang pendayagunaan alat peraga 

dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat menunjang minat belajar 

siswa.  

b. Bagi Siswa 

Meningkatkan minat belajar siswa dengan pendayagunaan alat peraga 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai rujukan, masukan, evaluasi bagi sekolah dalam mendayagunakan 

alat peraga dalam menunjang minat belajar siswa. 


