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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses memproduksi sistem nilai dan budaya kearah yang 

lebih baik, antara lain dalam pembentukan kepribadian, keterampilan dan 

perkembangan intelektual siswa. Dalam lembaga formal, proses reproduksi 

sistem nilai dan budaya ini dilakukan terutama dengan mediasi proses belajar 

mengajar sejumlah mata pelajaran di kelas. Salah satu mata pelajaran yang 

turut berperan penting dalam pendidikan wawasan, keterampilan dan sikap 

ilmiah sejak dini bagi anak adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). 

 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar 

kompetensi IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di 
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dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) 2 Gulak Galik Bandar Lampung kelas IV, memperlihatkan hasil 

belajar IPA masih rendah terutama untuk materi rangka manusia. Hal ini 

disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas masih 

konvensional. Guru masih menggunakan metode ceramah, siswa jarang diberi 

kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berkelompok 

dan melakukan pengamatan tentang materi yang diajarkan, serta guru jarang 

menggunakan gambar-gambar yang menarik untuk memudahkan siswa 

memahami materi yang sampaikan. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar 

siswa.  

 

Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Gulak 

GalikBandar Lampung pada materi rangka manusia yaitu hanya 11 siswa dari 

36 siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau 30,5%. 

Berarti 25 siswa atau 69,5% yang belum mencapai KKM dimana KKM yang 

ditetapkan adalah 62. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu tindakan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa.Salah satu 

tindakan yang dianggap dapat meningkatkan hasil belajar IPA khususnya 

pada materi rangka manusia adalah dengan menggunakan media gambar. 

Media gambar adalah media yang berupa gambar-gambar menarik yang ada 
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kaitannya dengan isi atau bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada 

siswa, (Hernawan, dkk, 2007:24). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah 

yang ada sebagai berikut: 

1) Guru masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah 

dalam pembelajaran IPA. 

2) Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. 

3) Guru jarang menggunakan media gambar untuk membantu siswa 

memahami materi yang disampaikan. 

  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas IV SDN 2 Gulak Galik Bandar Lampung tahun ajaran 

2013/2014 pada mata pelajaran IPA khususnya pada materi rangka 

manusia? 

2) Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN 2 Gulak Galik Bandar Lampung tahun ajaran 2013/2014 

pada mata pelajaran IPA khususnya pada materi rangka manusia? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPA pada materi rangka manusia 

dengan menggunakan media gambar pada siswa kelas IV SDN 2 Gulak 

Galik Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 

2) Untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi rangka manusia dengan 

menggunakan media gambar pada siswa kelas IV SDN 2 Gulak Galik 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi siswa 

a) Dapat meningkatkan hasil belajar IPA kepada siswa kelas IV SDN 

2 Gulak Galik Bandar Lampung.. 

b) Meningkatkan proses belajar IPA dengan tidak hanya banyak 

mencatat tetapi lebih ke pemahaman konsep-konsep. 

c) Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih memudahkan 

siswa dalam memahami materi. 

 

2) Bagi guru 

a) Sebagai informasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di kelas, 

menambah pengetahuan guru serta mengembangkan kemampuan 

guru dalam mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang 

profesional. 
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b) Berkreasi untuk memperbaiki citra proses pengajaran dan hasil 

belajar IPA. 

 

3) Bagi SDN 2 Gulak Galik Bandar Lampung 

a) Memberikan landasan kebijakan yang akan diambil sebagai upaya 

untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

b) Meningkatkan Standar Ketuntasan Minimal pada mata pelajaran 

IPA kelas IV. 

c) Sebagai bahan masukan bahwa dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

4) Bagi Peneliti 

a) Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan mengerti langkah-

langkah metode belajar dalam menyampaikan pembelajaran IPA 

dengan menggunakan media gambar. 

b) Sebagai bahan masukan bahwa dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang tidak membosankan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 


