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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

      Pendidikan merupakan suatu proses yang dialami oleh setiap individu dan 

berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki individu, membentuk kepribadian yang cakap, dan 

kreatif serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. 

 

       Undang-undang di atas menjelaskan bahwa pendidikan sangat penting 

dalam pengembangan potensi dan keterampilan siswa sebagai bekal bagi 

dirinya menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan seluruh potensi seseorang secara optimal. 

Kemajuan bangsa dihasilkan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas. Pendidikan hendaknya melihat jauh ke depan dan memikirkan 

apa yang akan dihadapi siswa di masa yang akan datang. Meningkatkan mutu 

pendidikan dibutuhkan perjuangan dalam proses pembelajaran di sekolah 

yang dilakukan oleh guru, siswa, orang tua, dan lingkungan. Penentu 

keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru dan siswa. Guru sebagai 
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pengajar perlu memiliki dan menerapkan berbagai pengetahuan dengan 

model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kualitas dalam proses pembelajaran. 

        Pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI mengacu pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat beberapa mata 

pelajaran, salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA 

merupakan mata pelajaran wajib yang dipelajari di sekolah dasar, karena IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah. Pelajaran IPA tergolong dalam kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengenal, menyikapi, dan 

menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, 

dan mandiri (Permendiknas No. 22 Tahun 2006: 3). 

Menurut Trianto (2010: 151) pembelajaran IPA menekankan pada 

pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan 

eksperimen, pengamatan, dan untuk menghasilkan suatu penjelasan 

tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Pembelajaran IPA diarahkan 

untuk mencari tahu dan berbuat. Mata pelajaran dasar dalam pendidikan 

IPA akan membantu mengembangkan sikap berpikir seseorang terhadap 

lingkungan yang memanfaatkan teknologi. 

 

       Pelaksanaan pembelajaran IPA hendaknya menempatkan aktivitas nyata 

bagi siswa, memberi kesempatan siswa untuk bersentuhan langsung dengan 

objek yang akan dipelajarinya. Berhasil atau tidaknya siswa belajar sangat 

bergantung kepada kegiatan siswa dalam proses belajar. Semakin banyak 

siswa turut serta secara aktif melakukan kegiatan semakin baik hasilnya. 

Menurut Rusman (2012: 111) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

sangat bergantung dari pemanfaatan potensi yang dimiliki siswa. Keaktifan 
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siswa dalam menjalani proses pembelajaran salah satu kunci keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

       Siswa dapat menguasai IPA dengan baik, jika seorang guru memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya terhadap orang yang belajar dalam berbuat, 

berpikir, dan bertindak. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran IPA dapat mengaktifkan serta menyadarkan siswa, IPA 

bukanlah mata pelajaran yang sulit, tidak menarik, dan tidak menyenangkan. 

Menurut Samatowa (2006: 1) pembelajaran IPA di SD membuka kesempatan 

untuk memupuk rasa ingin tahu siswa secara ilmiah. Hal ini akan membantu 

siswa mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas 

fenomena alam berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah.  

       Peran guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. Guru sebagai fasilitator untuk menanamkan dan 

mengembangkan konsep, bukan untuk memindahkan pengetahuan saja tanpa 

adanya pengalaman bermakna bagi siswa. Pembelajaran IPA akan lebih 

bermakna apabila dalam kegiatan pembelajaran melibatkan siswa. Artinya 

dalam proses pembelajaran IPA harus dapat mengaktifkan siswa. Aktif dalam 

konteks ini adalah siswa terlibat secara penuh dalam mendapatkan 

pengetahuan dan pemahaman konsep belajarnya. 

       Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran dan 

wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 Desember 2014 dengan 

guru kelas IVA dan IVB SDN 3 Metro Pusat pada semester ganjil yang belum 

maksimal. Diketahui bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan adalah 66. Di kelas IVA memiliki jumlah 20 siswa, persentase 
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siswa yang tuntas yang sebesar 40% dan siswa yang belum tuntas 60%. Di 

kelas IVB memiliki jumlah 22 siswa, siswa yang tuntas 55%, siswa yang 

belum tuntas sebanyak 45%. Dapat disimpulkan bahwa ketuntasan hasil 

belajar siswa pada mid semester ganjil kelas IVA lebih rendah dibandingkan 

dengan kelas IVB. Di kelas IVA terlihat bahwa masih banyak siswa yang 

hasil belajarnya belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada 

pelajaran IPA. Di kelas IVA ditemukan beberapa kekurangan dalam proses 

pembelajaran, yaitu: kurangnya aktivitas belajar yang ditunjukkan siswa dan 

guru belum menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah 

serta diperlukannya model problem posing pada pembelajaran IPA.         

        Masalah di atas, disebabkan karena (1) pembelajaran masih berpusat 

pada guru (teacher centered), (2) siswa kurang diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan, ide atau gagasan, (3) siswa terlihat pasif dalam 

kegiatan proses pembelajaran, (4) guru belum menggunakan variasi model 

dalam pembelajaran di kelas, (5) guru belum menggunakan media 

pembelajaran secara optimal, (6) pembelajaran IPA merupakan sebuah mata 

pelajaran yang kurang diminati siswa, dan 7) rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IVA pada pembelajaran IPA, yaitu dari 20 orang siswa 

dengan KKM 66, hanya 8 siswa atau 40%, yang sudah mencapai standar 

keberhasilan, sedangkan sisanya 12 siswa atau 60% belum mencapai standar 

keberhasilan. 

        Memperbaiki proses pembelajaran perlu dikembangkan model dan 

media pembelajaran yang tepat, menarik, dan efektif sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa. Salah satu model 
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pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif yaitu model problem posing 

dengan menggunakan media grafis. Model problem posing dapat memberikan 

struktur pembelajaran IPA yang melibatkan pengumpulan dan pertimbangan 

atas beberapa pertanyaan yang disampaikan siswa. Siswa diajak untuk 

berpikir tentang konsep yang akan dipelajari kemudian direfleksikan melalui 

keingintahuannya yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.  

        Menurut Suryosubroto (2009: 206) model pembelajaran problem posing 

dipandang sebagai model yang dapat mendidik siswa untuk berpikir kritis 

serta mampu memperkaya pengalaman-pengalaman belajar, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Model dalam pembelajaran ini wawasan 

siswa senantiasa bertambah karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul dari siswa. Pembelajaran yang dilakukan di kelas cenderung 

mengasyikkan dan kejenuhan terhadap pembelajaran berkurang, karena siswa 

diberi kebebasan dalam mencari masalah dan pemecahannya sendiri.  

        Brown dalam Sanjaya (2013: 44) menjelaskan komponen-komponen 

yang harus menjadi perhatian guru dalam merancang sistem pembelajaran 

dikaitkan dengan pemanfaatan media pembelajaran. Media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. 

Penggunaan media dalam pembelajaran IPA di SD membuat siswa dapat 

membangkitkan atau meningkatkan ide-ide atau gagasan untuk 

mempelajarinya. Penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpikir, bernalar, psikologis, sikap, dan mental. 

        Penggunaan media pembelajaran IPA tersebut bermanfaat bagi guru 

yaitu guru akan lebih mudah menyampaikan materi pelajaran yang sulit 
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dimengerti oleh siswa dan adanya media siswa akan paham tentang materi 

yang diajarkan. Akibat penggunaan media pembelajaran IPA di SD dapat 

disajikan secara menarik, efisien, dan efektif. Interaksi yang aktif membuat 

pembelajaran menjadi menyenangkan dan juga secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kedekatan siswa dengan guru. 

        Menurut Sanjaya (2014: 157) media grafis dapat menambah aktivitas 

belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat 

lebih meningkat. Media grafis dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian, 

membuat siswa tetap terjaga, dan memperhatikan. Dengan demikian, media 

pembelajaran sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran untuk 

menyampaikan informasi atau pesan serta menambah pengetahuan, 

mengubah sikap, dan menambahkan keterampilan pada setiap orang yang 

memanfaatkannya. Agar dalam pembelajaran dapat menarik perhatian siswa 

sebaiknya menggunakan media grafis sebagai pendukung proses 

pembelajaran. 

        Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA bukan hanya disebabkan oleh guru 

tetapi dari siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran. Proses pembelajaran  

diperlukan suatu model guna memperbaiki pembelajaran melalui penelitian 

tindakan kelas dengan penerapan model problem posing dengan media grafis 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

kelas IVA SDN 3 Metro Pusat. 
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B. Identifikasi Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). 

2. Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, ide atau 

gagasan. 

3. Siswa terlihat pasif dalam kegiatan proses pembelajaran. 

4. Guru belum menggunakan variasi model dalam pembelajaran di kelas. 

5. Guru belum menggunakan media pembelajaran secara optimal. 

6. Pembelajaran IPA merupakan sebuah mata pelajaran yang kurang diminati 

siswa. 

7. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IVA pada pembelajaran 

IPA, yaitu dari 20 orang siswa dengan KKM 66, hanya 8 siswa atau 40%, 

yang sudah mencapai standar keberhasilan, sedangkan sisanya 12 siswa 

atau 60% belum mencapai standar keberhasilan. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

        Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem posing dengan 

media grafis pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas IVA SDN 3 Metro Pusat? 

2. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem posing dengan 

media grafis pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IVA SDN 3 Metro Pusat. 
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D. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan 

kelas ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 

IVA SDN 3 Metro Pusat dengan penerapan model problem posing dengan 

media grafis. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas IVA 

SDN 3 Metro Pusat dengan penerapan model problem posing dengan 

media grafis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

      Adapun hasil penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1. Siswa 

       Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

dengan penerapan model problem posing dengan media grafis. 

2. Guru 

      Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta 

pengetahuan guru mengenai model dan media pembelajaran yang tepat 

agar dapat meningkatkan kemampuan profesional guru. 

3. Sekolah 

      Memberi masukan kepada sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan serta inovasi pembelajaran sehingga menghasilkan output yang 

optimal. 
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4. Peneliti 

      Menambah pengetahuan serta pengalaman tentang penelitian tindakan 

kelas, sehingga kelak ketika menjadi seorang guru mampu menjalankan 

tugas dan pekerjaannya secara profesional khususnya dalam proses 

pembelajaran. 


