
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan suatu 

bangsa.  Pendidikan yang berkualitas diharapkan akan mencetak generasi 

penerus yang dapat diandalkan untuk mengisi pembangunan. Sejalan dengan 

perkembangan masyarakat dewasa ini, pendidikan banyak menghadapi 

berbagai tantangan, salah satu tantangan yang cukup menarik adalah yang 

berkenaan dengan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Dalam 

peningkatan mutu dan kualitas pendidikan diperlukan evaluasi pendidikan, 

dengan sarana evaluasi berupa keseluruhan proses belajar mengajar yang 

berlangsung di sekolah. Untuk itu perlunya dilakukan penataan yang baik 

dalam proses pembelajaran di sekolah. 

 

Pembelajaran merupakan salah satu tindakan edukatif yang dilakukan oleh 

guru.  Tindakan dapat dikatakan bersifat edukatif bila berorientasi pada 

pengembangan diri siswa secara utuh.  Menurut Hartono dalam Aisyah (2007), 

kesalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran adalah guru terkadang 

merasa bahwa apa yang dijelaskan di depan kelas telah dapat dipahami dengan 

baik karena guru beranggapan bahwa pola pikir siswa terutama siswa sekolah 

dasar sama dengan pola pikir guru.   



 

 

Keberhasilan suatu pembelajaran bergantung pada metode mengajar yang 

diterapkan oleh guru. Metode mengajar yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah metode yang dapat mengaktifkan siswa, dapat menimbulkan 

pemahaman siswa secara mendalam dengan cara menemukan dan 

mengeksplorasi materi yang didapat. Agar siswa dapat memahami dan 

menyerap pelajaran dengan baik, guru perlu memperhatikan latar belakang 

siswa yang akan diajarkan dan sarana atau peraga apa yang akan dipakai 

sebagai alat bantu. 

 

Pada kurikulum sekolah dasar 1994 antara lain dinyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru hendaknya memilih dan  

menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara 

mental, fisik, maupun sosial. Proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam 

(IPA) perlu diarahkan pada aktifitas-aktifitas yang mendorong siswa belajar 

aktif dan merasa senang dengan pelajaran IPA. IPA ialah suatu bidang ilmu 

yang melatih siswa berfikir secara sistematik dan bersistem dalam 

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat IPA adalah 

menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan menjabarkan pemikiran. IPA 

juga merupakan aktifitas sosial yang melibatkan proses interaksi yang 

matematik melalui mendengar, membaca dan membuat visualisasi (Suwarti, 

2010).  

 

Metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga diharapkan dapat 

membantu pemahaman siswa akan materi pelajaran IPA yang disampaikan 

oleh guru.  Melalui alat peraga yang digunakan, diharapkan siswa dapat 



 

 

membangun sendiri pengetahuannya, memahami masalah, dan menemukan 

strategi pemecahan masalah. Proses pembelajaran dengan menggunakan alat 

peraga benda-benda yang ada di sekitar, memungkinkan siswa untuk belajar 

menemukan dan memecahkan masalah yang mereka peroleh dari lingkungan 

mereka.  Penggunaan alat peraga diduga mampu meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dan kerjasama positif diantara siswa. 

 

Berdasarkan pengamatan mengenai hasil belajar ilmu pengetahuan alam (IPA) 

di kelas IV SDN 2 Gunung Terang, Bandar Lampung kurang maksimal.  

Selama proses belajar siswa kurang aktif mengajukan pertanyaan.  Dalam 

belajar kelompok siswa juga kurang dapat bekerjasama dengan baik.  Selain itu 

dalam menyampaikan materi guru hanya menggunakan metode ceramah yang 

berlangsung monoton tanpa adanya komunikasi dua arah dengan siswa. Untuk 

itu penulis dalam penelitian ini akan menerapkan metode pembelajaran IPA di 

kelas IV SDN 2 Gunung terang dengan menggunakan alat peraga. Dari hasil 

penelitian ini diharapkan siswa akan lebih aktif dan dapat menerima pelajaran 

yang disampaikan dengan lebih baik.        

 

B. Rumusan masalah 

 

Apakah dengan menggunakan alat peraga realia kita dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, di kelas IV 

SDN 2 Gunung Terang, Bandar Lampung? 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Pembahasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan 

menggembangkan pembelajaran IPA, di kelas IV SDN 2 Gunung Terang, 

Bandar Lampung dengan menggunakan alat peraga realia.  

 

D. Tujuan 

  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan alat peraga realia 

dapat meningkatkan prestasi belajar IPA, di kelas IV SDN 2 Gunung Terang 

Bandar Lampung. 

 

E. Manfaat 

 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu: 

1.  SDN 2 Gunung Terang, Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan SDN 2 Gunung Terang, Bandar 

Lampung dapat menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan 

alat peraga sebagai alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar-mengajar. 

2.  Guru 

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan mutu 

pendidikan. 

3.  Siswa 

Meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran IPA 

pada pokok bahasan: sifat-bahan dan kegunaannya 

 

 


