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1.1. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada sekolah dasar merupakan mata
pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fenomena-fenomena
alam yang terjadi di alam yang bukan hanya menguasai kumpulan
pengetahuan atau fakta, konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi suatu
proses penemuan. Secara umum istilah IPA memiliki arti kumpulan
pengetahuan yang tersusun secara sistimatis. Secara khusus IPA
dimaknai Ilmu Pengetahuan Alam atau Natural Science.  IPA
merupakan salah satu dari banyak jenis ilmu pengetahuan yang
mempunyai tiga aspek yaitu sebagai proses, sebagai prosedur, dan
sebagai produk. Pembelajaran IPA hingga saat ini masih menekankan
IPA sebagai produk, akibatnya siswa kurang memiliki sikap ilmiah.

Dengan demikian belajar IPA bukan hanya sekedar menghafalkan
konsep dan prinsip IPA melainkan siswa dapat memiliki sikap dan
kemampuan yang berguna bagi dirinya dalam memahami perubahan
yang terjadi dilingkungannya dan berprestasi dalam pelajaran IPA,
Abruscato, dalam Soejono (2005:15) menyatakan bahwa untuk
menunjang tercapainya tujuan pendidikan IPA harus didukung oleh
iklim pembelajaran yang kondusif.

Dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
(Depdiknas, 2003:7). Pengertian tersebut bermakna bahwa inti
pembelajaran adalah terjadinya proses interaksi timbal balik antara
guru dengan peserta didik melalui sumber belajar, dengan kegiatan
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered
learning). Sehingga peserta didik diposisikan sebagai subyek.

Maka dalam pembelajaran IPA guru harus mempunyai kompetensi
untuk menguasai konsep-konsep pembelajaran IPA. Namun yang
terjadi siswa tidak mampu, memahami dan menyerap konsep-konsep
pelajaran yang disampaikan guru sehingga berdampak kurangnya
tingkat hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Untuk dapat
tercapainya tujuan pembelajaran IPA di SD guru harus berusaha
menggunakan metode pembelajaran yang sesuai..

Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 3 Merak
Batin masih banyak kendala, adapun orang tua siswa kurang
memperhatikan anak-anaknya dalam belajar, sehingga hasil belajar
yang diperoleh kurang berhasil.

Keadaan tersebut berpengaruh dengan adanya guru yang dalam
pembeajarannya menggunakan belajar konvensional seperti ceramah
yang hanya menjelaskan materi di buku dan siswa diberi tugas



menghafal. Guru kurang  mampu merangsang siswa untuk terlibat
aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan bahwa
pola pembelajaran yang dilakukan bersifat guru-sentris (teacher
centered), siswa kurang diberi kesempatan untuk bertanya dan
mengemukakan pendapat.

Pembelajaran yang demikian membuat siswa kurang menyenangi
mata pelajaran IPA, akibatnya pengembangan potensi diri siswa
dalam pembelajaran IPA tak maksimal, hal tersebut berdampak pada
hasil belajar siswa. Dari 20 orang siswa yang telah mencapai KKM
11 orang siswa (55%), dan 9 orang siswa belum mencapai KKM (45
%). Hasil rata-rata nilai ulangan IPA kelas V SDN 3 Merak Batin
semester ganjil tahun ajaran 2009/2010 hanya 5,6, dan belum
mencapai KKM yang ditentukan sekolah yaitu 5,8 artinya proses
belajar dan pembelajaran belum tuntas.

Ketidakberhasilan siswa tersebut diduga kuat akibat motivasi, minat
dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sangat rendah.
Suasana belajar seperti itu, semakin menjauhkan peran pendidikan
IPA dalam upaya mempersiapkan siswa yang mempunyai
kemampuan dan terampil.

Dengan demikian diperlukan adanya suatu metode pembelajaran yang
mampu menempatkan siswa pada posisi yang lebih aktif, kreatif,
mendorong pengembangan potensi dan kemampuan yang dimiliki,
serta menemukan makna yang dalam, dari apa yang dipelajarinya.

Salah satu metode pembelajaran yang dianggap sesuai dengan
tuntutan tersebut adalah pembelajaran melalui media konkret. Metode
pembelajaran ini sangat menarik banyak perhatian siswa sekolah
dasar. Mengingat media konkret menuntut hubungan interaksi sosial
atau kerja sama siswa, yang memang sudah dimiliki siswa dalam
kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam
lingkungan bermain.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu kiranya dilakukan
perbaikan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas
dengan menggunakan pendekatan media konkret untuk meningkatkan
proses dan hasil pembelajaran IPA.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dirumuskankan
masalah
konkret untuk  meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa
kelas V SDN 3 Merak Batin Lampung Selatan?
Secara khusus masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana aktivitas belajar siswa kelas V SDN 3 Merak Batin

dalam menggunakan media konkret?
2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas V SDN 3 Merak Batin



dalam menggunakan media konkret?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa
dalam gaya magnet melalui media konkret kelas V SDN 3 Merak Batin
Lampung Selatan.
Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SDN 3 Merak Batin

melalui penggunaan media konkret.
2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa SDN 3 Merak Batin melalui

media konkret.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi:
1. Siswa, yaitu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada semester

genap dengan  baik.
2. Guru, yaitu dapat meningkatkan wawasan guru dalam menggunakan

media pembelajaran yang sesuai, inovatif dan kreatif sehingga kemampuan
dalam menciptakan pembelajaran yang PAKEM sesuai dengan tuntutan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP).

3. Sekolah, yaitu dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu

4. Peneliti, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam
upaya turut meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar, dan

5. Teori, dapat memberikan kontribusi teori dalam pembelajaran gaya
magnet.


