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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber 

daya manusia melalui kegiatan belajar. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam 

teknologi secara global telah mengalami berbagai perkembangan. Pada dasarnya 

pembelajaran IPA bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar tanggap 

menghadapi lingkungannya, karena dengan belajar IPA siswa dapat belajar 

memahami fenomena-fenomena alam yang terjadi dilingkungannya. 

 

Khaeruddin dan Sudjiono (2005:15) menyatakan bahwa IPA bukan hanya sekedar 

menghapalkan konsep dan prinsip IPA melainkan dengan pembelajaran IPA 

diharapkan siswa dapat memiliki sikap dan kemampuan yang berguna bagi 

dirinya dalam memahami perubahan yang terjadi dilingkungannnya dan 

berprestasi dalam pembelajaran IPA. 

 

Berdasarkan observasi dan diskusi dengan dewan guru SDN 5 Penengahan 

diketahui bahwa pembelajaran IPA dikelas V masih cenderung menggunakan 

model pembelajaran konvensional, yaitu ceramah dan memerintah siswa 

merangkum atau mencatat dan memberi tugas. Pembelajaran yang dilaksanakan 

selama ini hanya terpusat pada guru. Sedangkan siswa hanya sebagai penerima 

materi, guru jarang menggunakan media yang dapat membantu dalam 
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pembelajaran. Peran siswa tidak difungsikan, sehingga siswa cenderung pasif 

dalam menerima pelajaran di kelas. Kondisi pembelajaran seperti ini yang 

membuat siswa tidak tertarik, pasif dan membosankan. 

 

Hasil temuan dalam pembelajaran bidang studi IPA siswa kelas V SDN 5 

Penengahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat menunjukkan bahwa rendahnya 

minat dan keaktifan belajar IPA antara lain tampak pada rendahnya hasil belajar 

IPA mereka. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa pembelajaran IPA di 

sekolah belum optimal. 

 

Demikian juga halnya yang terjadi pada siswa kelas V Semester I SDN 5 

Penengahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2011/2012. Dari pengukuran awal diketahui bahwa hasil belajar IPA mereka 

masih rendah. Berikut ini data hasil evaluasi pra penelitian pelajaran IPA siswa 

kelas V SDN 5 Penengahan Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.  Data Hasil Evaluasi Pra Penelitian Pelajaran  IPA Siswa Kelas V 

SDN 5 Penengahan  Bandar Lampung T.P 2011/2012 

 

 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) Keterangan 

1 > 60 12 41,3 % Tuntas 

2 < 59 17 58,7 % Tidak Tuntas 

Jumlah 29 100 %  

 

 Sumber : Pra Penelitian : 2011 

 

Berdasarkan tabel di atas siswa yang tuntas dan mendapat nilai > 60 sebanyak 12 

orang (41,3 %) sedangkan siswa yang tidak tuntas dan mendapat nilai < 59 

sebanyak 17 orang (58,7 %). Hal ini menunjukkan bahwa nilai hasil belajar IPA 

masih jauh dari harapan. Padahal nilai IPA sangat penting karena pelajaran IPA 
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termasuk pelajaran yang di sertakan dalam Ujian Nasional (UN). Dalam penelitian 

ini siswa diharapkan dapat memperoleh nilai 80-100 mencapai 80 %. 

 

Rendahnya hasil belajar IPA siswa tersebut tidak terlepas dari masalah kurangnya 

sarana dan prasarana yang tersedia, penggunaan metode atau teknik pembelajaran 

yang kurang tepat serta kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran dapat 

menyebabkan proses pembelajaran berlangsung tidak efektif sehingga siswa tidak 

tertarik dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

 

Keberhasilan belajar siswa secara optimal bisa terwujud bila guru menerapkan 

media gambar dalam pembelajaran. Apabila seorang guru melihat prestasi belajar 

yang belum mencapai hasil yang optimal maka diperlukan adanya perbaikan 

sistem pada pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media 

gambar. Menurut Depdikbud (1997/1998:3), media gambar dapat digunakan 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPA. Media gambar dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

melukiskan atau menggambarkan garis-garis sebagai kata sifat. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu diidentifikasi masalah yang 

ada sebagai berikut : 

a. Kurangnya sarana dan prasarana belajar yang mendukung dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran IPA di SDN 5 Penengahan Bandar 

Lampung. 
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b. Rendahnya hasil belajar siswa kelas V SDN 5 Penengahan Bandar 

Lampung karena masih menggunakan metode ceramah. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “Apakah pembelajaran IPA dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SDN 5 Penengahan Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan yang hendak dicapai dan diharapkan melalui perbaikan pembelajaran ini 

adalah : 

1. Meningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan media gambar pada 

siswa kelas V SDN 5 Penengahan Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

2. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan 

media gambar pada siswa kelas V SDN 5 Penengahan Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat yang terdapat pada proses perbaikan pembelajaran berlangsung antara 

lain adalah: 

1. Bagi siswa, yakni siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

dapat menghubungkan materi sekolah dengan kehidupan sehari-hari. 
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2. Bagi para guru, agar dapat mengembangkan suasana belajar yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta menjadikan guru yang 

profesional.  

3. Bagi sekolah, sumbangan pemikiran untuk meningkatan mutu pembelajaran 

IPA di SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


