
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara pendidik dengan 

siswa. Interaksi dalam pendidikan berfungsi membantu mengembangkan 

potensi-potensi yang akan berkembang pada manusia dan menjadikan manusia 

dalam arti yang sebenarnya. Pendidikan sering diartikan sebagai upaya untuk 

memanusiakan manusia, sehingga mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia 

dan menjadi warga negara yang berarti bagi suatu negara dan bangsa. 

Pendidikan berperan sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu 

bangsa. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan untuk 

mengembangkan potensi pebelajar dengan mewujudkan suasana belajar dan 

pembelajaran yang aktif dan inovatif. Tahapan pendidikan mulai dari jenjang 

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diberikan kepada pebelajar sesuai 

dengan tingkat perkembangan, tujuan, dan kemampuan yang dikembangkan. 
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Pratiwi (dalam Suwarjo, 2008: 3) mengungkapkan bahwa sekolah sebagai 

komunitas belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

eksplorasi terhadap dunia dan mengelolanya agar lebih produktif. Oleh karena 

itu, kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan secara jelas dan 

tegas sehingga dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu 

pada pengalaman belajar secara langsung. 

Pendidikan dasar merupakan pondasi awal bagi siswa untuk membuka 

wawasannya dan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia di masa yang akan datang. Terdapat beberapa bidang 

pelajaran yang harus dikuasai siswa salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Mata pelajaran IPA tergolong dalam kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang SD/MI/SDLB yang dimaksudkan 

untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang 

kritis, kreatif, dan mandiri (Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006: 3). 

Trianto (2010: 152) menyatakan bahwa pembelajaran IPA menekankan pada 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik 

mampu memahami alam sekitar melalui proses “mencari tahu” dan “berbuat”, 

hal ini akan membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam.  

Pada hakikatnya, IPA bukan hanya sekedar menghafal konsep, tetapi siswa 

berusaha untuk menemukan konsep. Sehingga dalam pembelajarannya, guru 

hendaknya tidak hanya mentransfer pengetahuan secara informatif saja tetapi 

mengajak siswa juga untuk terlibat langsung. Pembelajaran IPA untuk siswa 
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SD seharusnya banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bereksplorasi, berpikir, berdiskusi, berkomunikasi, serta bekerja sama secara 

kelompok. Oleh karena itu, pembelajaran IPA hendaknya membawa siswa ke 

dalam situasi yang nyata, agar anak melihat, membuktikan, memperoleh 

pengalaman secara konkret, serta mengonstruksi pengetahuannya sendiri 

berdasarkan fakta yang ada.  Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi, mata pelajaran IPA bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut.  

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

  

Tujuan yang terkandung dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tersebut 

sudah mengandung ide-ide yang dapat mengantisipasi perkembangan IPTEK 

(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) secara global. Namun, kenyataan di 

lapangan tidak sejalan dengan tujuan pada kurikulum. 

Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri 

5 Metro Pusat, peneliti menemukan bahwa guru belum maksimal dalam 

menerapkan model pembelajaran yang aktif dan inovatif. Guru belum 

merancang kegiatan belajar yang memungkinkan siswa membuat produk nyata 
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dalam suatu proyek pembelajaran. Ketika pembelajaran, guru menjelaskan 

hanya sebatas materi dan sedikit proses, karena cara pengajaran yang dilakukan 

masih terpaku pada buku pelajaran. Guru kurang mencari referensi sumber 

belajar lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Siswa kurang 

dibiasakan mencari, menggali, mengembangkan, dan menghasilkan informasi 

dari sumber lain. Sebagian besar kemampuan intelektual yang dimiliki siswa 

berasal dari pemahaman materi pelajaran yang bersifat ingatan, karena siswa 

dituntut untuk menerima hal-hal yang dianggap penting oleh guru dan 

menghafalnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan 

guru belum menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah 

bagi siswa. Inilah yang menyebabkan siswa terlihat pasif dan pembelajaran 

menjadi berpusat pada guru sehingga kurang menampakkan adanya proses 

konstruktivis yang optimal dan bermakna bagi siswa.  

Kegiatan siswa selama pembelajaran hanya mendengarkan penjelasan guru, 

kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas untuk mengerjakan soal-soal 

yang ada di buku pelajaran sesuai perintah guru. Ketika diperintahkan untuk 

berdiskusi dengan temannya, sebagian besar siswa enggan melaksanakannya. 

Hal tersebut karena siswa belum dibiasakan untuk bekerja sama dalam diskusi 

kelompok. Tanggung jawab siswa pun saat diberi tugas masih rendah, siswa 

sibuk sendiri dan tidak segera menyelesaikan tugasnya. Jumlah siswa yang 

terlalu banyak juga sering membuat suasana belajar menjadi kurang kondusif. 

Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan ada siswa 

yang sering membuat kegaduhan karena bosan dengan pembelajaran. Ketika 

kegiatan tanya jawab, siswa belum merespon pertanyaan guru dengan baik dan 
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jawaban yang diberikan sering menyimpang. Siswa kurang percaya diri dalam 

menjawab pertanyaan guru serta dalam mengajukan pendapatnya mengenai 

materi yang belum mereka kuasai. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan 

pengamatan dan mengomunikasikan siswa masih rendah.  

Selain itu, dari observasi sarana dan prasarana diketahui bahwa ketersediaan 

media pembelajaran di SD Negeri 5 Metro Pusat terbilang lengkap dan terawat 

dengan baik, seperti KIT IPA, model organ dan gambar-gambar kerangka 

makhluk hidup, serta LCD. Namun dalam praktiknya, guru belum optimal 

menggunakan media-media tersebut untuk mendukung kegiatan pembelajaran 

dan memberikan pengalaman yang nyata bagi siswa. Hal ini dikarenakan guru 

kurang memanfaatkan media pembelajaran yang ada, bahkan belum menguasai 

cara penggunaannya khususnya LCD. Semestinya dengan berkembangnya 

teknologi, guru dapat menguasai penggunaan LCD. Penelusuran lebih lanjut 

melalui telaah dokumen hasil belajar pengetahuan IPA siswa kelas V pada mid 

semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 diperoleh data sebagai berikut. 

 

 Tabel 1.1  Persentase hasil belajar pengetahuan IPA siswa kelas V pada mid  

semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 

 

KKM Kelas 

Jumlah 

siswa 

(orang) 

Jumlah 

siswa tuntas 

(orang) 

Jumlah siswa 

belum tuntas 

(orang) 

Persentase 

siswa tuntas 

Persentase 

siswa belum 

tuntas 

70 

V A 36 15 21 41,67% 58,33% 

V B 35 13 22 37,14% 62,86% 

V C 37 18 19 48,65% 51,35% 

 

Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa hasil belajar pengetahuan IPA siswa 

kelas V B lebih rendah jika dibandingkan dengan kelas V A dan V C. Hal 

tersebut diindikasikan dari 35 orang siswa, hanya 13 orang siswa atau sebesar 

37,14 % yang sudah mencapai KKM yaitu 70. Mulyasa (2013: 131) menyatakan 
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dari segi hasil, proses pembentukan kompetensi dan karakter siswa dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri siswa 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 75%. Dari indikator tersebut 

telah jelas bahwa persentase ketuntasan di kelas V B menunjukkan hasil belajar 

pengetahuan siswa pada pembelajaran IPA masih sangat rendah karena 

persentase yang ditunjukkan masih jauh dari indikator keberhasilan.   

Bertolak dari permasalahan di atas, sebaiknya guru lebih sering 

menggunakan model pembelajaran yang mengajak siswa ke arah proses 

pemahaman konsep secara keseluruhan melalui pengalaman langsung. Salah 

satu model pembelajaran yang diharapkan adalah model pembelajaran berbasis 

proyek. Thomas (dalam Wena, 2013: 144) berpendapat bahwa model 

pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas 

dengan melibatkan kerja proyek. Sani (2013: 226) juga menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis proyek dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dengan cara membuat karya atau proyek yang 

terkait dengan materi ajar dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa. 

Selanjutnya, Moursund (dalam Subagyo, 2011) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi, kemampuan 

pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan mengelola sumber. 

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa penerapan model pembelajaran 

berbasis proyek pada penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 
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Selain harus mengoptimalkan penggunaan model, seorang guru juga harus 

memanfaatkan media dalam pembelajaran IPA agar lebih menarik dan 

bermakna bagi siswa. Masalah pada pembelajaran IPA di atas dapat diatasi 

dengan menggunakan media audio visual dalam proses pembelajaran. Arsyad 

(2011: 49−50) menyatakan bahwa media audio visual dapat melengkapi 

pengalaman dasar siswa, menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang, dan menyajikan peristiwa yang berbahaya 

jika dilihat secara langsung. Media audio visual dapat mengonkretkan sesuatu 

yang terlihat abstrak. Hal tersebut sesuai dengan taraf berpikir siswa SD yang 

masih berada pada taraf berpikir operasional konkret. Siswa pada usia 7-11 

tahun hanya dapat berpikir dengan logika untuk memecahkan masalah yang 

sifatnya konkret atau nyata, yaitu dengan cara mengamati atau melakukan 

sesuatu yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang dihadapi (Piaget 

dalam Dimyati & Mudjiono, 2009: 14).  

Berdasarkan paparan masalah di atas, peneliti beranggapan perlu melakukan 

perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas yang berjudul: 

“Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Media Audio Visual 

pada Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V B SD 

Negeri 5 Metro Pusat”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Latar belakang dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan menjadi 

beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Guru belum optimal dalam menerapkan variasi model pembelajaran. 

2. Guru belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran. 
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V 

3. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

4. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

5. Pembelajaran yang dilakukan hanya bersifat hafalan. 

6. Guru kurang bervariasi dalam penggunaan sumber belajar. 

7. Jumlah siswa yang terlalu banyak sering menyebabkan suasana belajar 

kurang kondusif. 

8. Sikap kerja sama dan tanggung jawab siswa masih rendah. 

9. Keterampilan pengamatan dan mengomunikasikan siswa masih rendah. 

10. Hasil belajar pengetahuan siswa pada pembelajaran IPA masih sangat 

rendah yaitu 37,14 % yang mencapai ketuntasan belajar. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dituliskan pembatasan 

masalah yaitu: “Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA masih rendah”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi suatu 

masalah sebagai berikut. 

“Apakah penerapan model pembelajaran berbasis proyek dengan media audio 

visual pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas      B   

SD Negeri 5 Metro Pusat?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah di atas dapat dituliskan dalam tujuan penelitian yaitu 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 
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berbasis proyek dengan media audio visual pada pembelajaran IPA kelas V B 

SD Negeri 5 Metro Pusat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran berbasis proyek dengan media 

audio visual diharapkan mampu melatih siswa untuk terlibat aktif dalam 

mencari, menggali, menghasilkan, mengembangkan pengetahuan sendiri, 

dan meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep IPA. 

2. Guru 

Bertambahnya wawasan guru untuk menerapkan model pembelajaran 

berbasis proyek dalam pembelajaran IPA atau mata pelajaran lainnya yang 

dianggap sesuai dengan model tersebut sehingga guru dapat memperbaiki 

pembelajaran, meningkatkan keterampilan dan profesionalitasnya. 

3. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

inovasi pembelajaran guna mengoptimalkan ketercapaian tujuan dalam 

pembelajaran. Selain itu, dapat memberikan sumbangan yang berguna 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri 5 Metro Pusat 

sehingga menghasilkan output yang optimal. 

4. Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti 

dalam melakukan penelitian tindakan kelas agar kelak menjadi guru yang 

profesional. 
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5. Keilmuan Ke-PGSD-an 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi model pembelajaran yang bisa 

diterapkan dalam kelas sehingga meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya di bidang ke-SD-an. 

 

 

 


