
 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar banyak kendala yang menjadi penghambat 

dalam pembelajaran. Baik itu dari cara guru menyampaikan materi maupun dari 

siswa yang menerima materi. Kendala yang ada pada guru, guru menyampaikan 

materi hanya melalui penjelasan/ceramah saja bukan melalui contoh gambar 

sederhana, guru jarang menggunakan media pembelajaran dan alat peraga, guru 

spontan mengajar hanya melihat buku pedoman dan tanpa ada rencana 

pembelajaran yang dibuat dan selain itu sekolah tidak menyediakan fasilitas dan 

sarana prasarana yang dibutuhkan guru.  

 

Kendala dari siswa yaitu siswa kurang memiliki motivasi dalam mengikuti 

pelajaran, dalam belajar siswa lebih suka ngobrol atau mengganggu temannya dari 

pada memperhatikan penjelasan materi dari guru, siswa kurang berkonsentrasi 

seperti sering menanyakan ulang penjelasan yang baru saja disampaikan, tidak 

mau bertanya jika belum memahami sehingga jika diberi tugas latihan ataupun PR 

(pekerjaan Rumah) sering tidak dikerjakan, dan selanjutnya rata-rata siswa kurang 

mampu memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka  

2.1 Proses Pembelajaran IPA 

 

Proses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara beruntun atau terus 

menerus.  

Proses pembelajaran dapat dikatakan berkualitas jika pembelajaran didalamnya 

dapat memberikan respon yang baik bagi siswa sehingga pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan dapat dilakukan secara terus menerus dan beruntun.  

Pendidikan menurut Siswoyo (2007: 21) merupakan “proses sepanjang hayat dan 

perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap 

potensi dalam rangka pemenuhan dan cara komitmen manusia sebagai makhluk 

individu dan makhluk social,serta sebagai makhluk Tuhan”. 

 

Sugiharto (2007: 3) menyatakan bahwa “pendidikan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik 

secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan”. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses 

sadar dan terencana dari setiap individu maupun kelompok untuk membentuk 

pribadi yang 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian 

 

Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Gulak-galik tahun ajaran 2011-2012 

adalah siswa kelas V berjumlah 38 siswa, 25 siswa perempuan dan 13 siswa laki-

laki. waktu pelaksanaan di kelas V SD Negeri 1 Gulak-galik semester ganjil Teluk 

Betung Utara Bandar Lampung. 

 

3.1.1 Faktor yang Diteliti 

 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Aktivitas belajar IPA siswa selama pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan media gambar. 

b. Aktivitas belajar IPA dengan pokok bahasan Struktur hewan dan 

tumbuhan siswa yang dilihat dari tes pada akhir setiap siklus. 

3.1.2 Perencanaan 

Membuat jadwal rencana untuk menentukan submateri dan materi pokok yang 

disajikan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Tempat Penelitian  

 

Sekolah Dasar Negeri 1 Gulak-galik berdiri pada tahun 1999. Dibangun di atas 

tanah yang diperoleh dari suatu pemberian atau hibah dari warga masyarakat 

dengan luas 1262 m2dan luas halaman 3000 m2. Bangunan gedung sekolah ini 

terletak di jalan Pangeran Diponegoro No. 49 Kecamatan Teluk Betung Utara 

Kelurahan Gulak-galik Kotamadya Bandar Lampung Telp (0721) 473437. Nomor  

Statistik  Sekolah 101126006004. Kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Gulak-

galik dilaksanakan Senin sampai dengan Sabtu pada pagi dan siang hari. Tenaga 

pengajardi sekolah ini merupakan tenaga terdidik dan terlatih sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Jumlah tenaga pengajar di sekolah ini 19 orang. 

Dengan rincian guru PNS =12 Orang, Guru Honor = 6 Orang, Penjaga = 1 orang. 

Fasilitas dan sarana di Sekolah ini juga sudah cukup lengkap, dengan 10 ruang 

belajar, perpustakaan, laboratorium, UKS, dan mushola.  

Prestasi SDN 1 Gulak-galik cukup baik, didukung oleh tenaga pengajar yang 

terdidik serta sarana dan prasarana yang ada. Dukungan orang tua juga cukup 

besar sehingga menambah kondusifnya kegiatan pembelajaran sehari-hari di 

sekolah.  



 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Setelah data-data dianalisa dengan cara membandingkannya dengan teori-teori 

yang ada kemudian mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian. Adapun 

kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Menggunakan media gambar dapat meningkatkan aktifitas proses 

pembelajaran Mata pelajaran IPA Kelas V SDN 1 Gulak-galik Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2011-2012. 

 

5.2  Saran  

Berikut ini merupakan sumbangan saran yang disampaikan kepada berbagai pihak 

yang berkepentingan dalam penelitian ini : 

1. Metode pembelajara menggunakan media gambar hendaknya menjadi salah 

satu alternative dalam pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. 

2. Koordinasi yang baik hendaknya terus dijalin dengan baik, demi keberhasilan 

siswa dalam prose belajar mengajar 

3. Hendaknya guru-guru yang ada di sekolah SDN 1 Gulak-galik dapat juga 

menerapkan pembelajaran menggunakan media gambar dalam memperbaiki 

pembelajaran. 

 


