
 

 

 

 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN    

         

A. Latar  Belakang. 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik. Undang-undang  Sisdiknas Nomor 20, Tahun 2003 Bab XII, Pasal 

45 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal 

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi, fisik, kecerdasan, intelektual, 

sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. 

Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa.  Baik  buruknya  peradaban  di- 

tentukan oleh mutu pendidikan. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam mempunyai 

       potensi besar dalam  menyiapkan  sumber daya  manusia  untuk menghadapi era   

       industrialisasi dan globalisasi.    Namun kenyataan dilapangan ditemukan bahwa 

mata pelajaran  IPA dianggap sebagai  pelajaran yang sulit dan menjadi masalah  

       bagi peserta didik,  yang akibatnya dapat  berpengaruh  pada  aktivitas dan  hasil  

       belajar siswa.  Guru masih banyak menggunakan metode ceramah dalam  proses  

       pembelajaran sehingga yang aktif adalah guru peserta didik hanya pasif dan sulit 

       untuk berkembang.  

Umumnya guru beranggapan  bahwa  mengajar itu  adalah suatu  kegiatan untuk 

menyampaikan   informasi kepada siswa tentang konsep-konsep.  Jika informasi 

telah  disampaikan,   berarti  kegiatan  belajar  mengajar  dianggap telah  selesai,  

padahal  pemahaman  konsep yang  terjadi pada  peserta didik  adalah hasil  dari 

 bentukan peserta didik itu sendiri, bukan dari guru. 



Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman yang dilakukan peneliti di 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Rama Gunawan, pembelajaran IPA yang 

selama ini dilakukan masih menggunakan metode ceramah, hanya guru yang 

aktif sedangkan siswanya pasif. Bahkan tidak sedikit siswa yang masih sempat 

melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan   kegiatan  belajar 

mengajar,  misalnya  mengobrol dengan  temannya,   memainkan  alat   tulisnya, 

mengganggu temannya, atau menulis dan  membuat coretan-coretan  yang  tidak 

ada hubugannya dengan kegiatan pembelajaran. 

Selain aktivitas siswa pada saat pembelajaran  IPA, hasil belajar yang dicapai 

masih belum optimal, nilai yang diperoleh dari setiap ulangan harian atau 

ualangan tengah semester bahkan ulangan semester  rata-ratanya masih rendah, 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 60. Dari 24 siswa 

kelas V SD. Negeri 02 Rama Gunawan, 18 orang siswa  (75%)  mendapat nilai 

kurang dari KKM, hanya 6 siswa (25%) dari 24 siswa yang mendapat nilai lebih 

dari KKM. Hendri (2008:22) dalam penelitiannya dengan menggunakan alat 

peraga untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, dan hasilnya 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis 

melakukan penelitian dengan menggunakan media torso pada pembelajaran 

IPA, dengan harapan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

V di Sekolah Dasar Negeri 02 Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman pada 

semester genap Tahun Pelajaran 2010/2011. 
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 B.  Rumusan  Masalah. 

     Berdasarkan latar belakang  masalah yang  telah  diuraikan,  penulis membuat  

       rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; 

 1. Bagaimana dengan penggunaan  alat peraga media torso dapat   meningkatkan    

           aktivitas belajar siswa? 

2. Bagaimana dengan penggunaan  alat peraga  media torso dapat  meningkatkan 

            hasil belajar siswa?  

        C. Tujuan  Penelitian. 

Adapun tujuan diadakan penelitian ini yaitu : 

        1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam  pembelajaran IPA dengan 

            menggunakan alat peraga media torso. 

      2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan media torso. 

 D.  Manfaat  Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

       1. Bagi siswa. 

  Meningkatkan  aktivits  dan  hasil  belajar  siswa,  dengan  adanya   Penelitian 

Tindakan Kelas,   kesalahan dalam proses pembelajaran  cepat  dianalisis dan  

diperbaiki,  sehingga kesalahan tesebut. tidak akan berlanjut.   Jika  kesalahan  

dapat  diperbaiki,  maka hasil belajar siswa diharapkan meningkat. 

           2. Bagi Guru. 

   Penelitian Tindakan Kelas dapat digunakan untuk memperbaiki  pembelajaran 

   sebagai bahan  kajian  meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  siswa  dengan 

   menggunakan media torso, sehingga guru dapat membandingkan aktivitas dan  

   hasil belajar siswa yang tidak menggunakan alat peraga dengan yang menggu- 

 nakan alat peraga dalam hal ini media torso,  guru  dan  siswa  sama-sama ber- 

 peran aktif dalam kegiatan belajar mengajar.    
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           3. Bagi Sekolah. 

   Memberikan  landasan  dan  argumentasi  bagi  kebijakan  yang  akan    

diambil 

   guna  peningkatan  aktivitas  dan  hasil belajar siswa.    Mendorong  terjadinya  

   inovasi diri para guru  IPA, untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  karena  

   Penelitian  Tindakan  Kelas  dapat  memberikan  sumbangan  positif  terhadap 

   kemajuan sekolah, yang tercermin dalam peningkatan kemampuan 

profesional 

   para guru, perbaikan aktivitas dan hasil belajar siswa,  serta kondusifnya iklim 

   pendidikan di sekolah tersebut. 

                       4. Bagi Peneliti. 

   Menambah pengalaman dan sumbangan pemikiran,  khususnya  pada  Sekolah 

   Dasar  Negeri 02   Rama Gunawan,  Kecamatan  Seputih  Raman,   Kabupaten 

Lampung Tengah dalam  rangka peningkatan aktivitas  dan hasil  belajar siswa 

pada  mata  pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam  dengan  menggunakan   media   

torso sebagai alat bantu pembelajaran, dan sebagai bahan acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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