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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah aspek kehidupan yang harus dan pasti dijalani oleh semua 

manusia di muka bumi sejak kelahiran, selama masa pertumbuhan dan 

perkembangannya sampai mencapai kedewasaan masing-masing (Susilo, 2008:4). 

Dalam Dictionary of Education dalam Fattah (2006:4), dinyatakan bahwa pendidikan 

adalah: (a) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku 

lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup, (b) proses sosial yang terjadi pada 

orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol 

(khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh 

perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat diidentifikasikan beberapa ciri 

pendidikan, antara lain: (a) pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk 

berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup, (b) untuk mencapai 

tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi (materi), 

strategi, dan teknik penilaiannya yang sesuai, (c) kegiatan pendidikan dilakukan 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (formal dan non formal). 

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

membelajarkan siswa yang belajar. Pada kegiatan formal pembelajaran 

merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga 

professional yang dipersiapkan untuk itu. Pembelajaran di sekolah semakin 
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berkembang dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran 

dengan modern. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan mengajar 

yang mengabaikan kegiatan belajar yaitu sekedar menyiapkan pengajaran dan 

melaksanakan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, 

kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola 

pembelajaran yang bervariasi (Siddiq, 2008:1.9). 

Keberhasilan pembelajaran juga tergantung pada keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar, sedangkan keberhasilan siswa tidak hanya bergantung 

pada sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum maupun metode. Keberadaan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)  mempunyai posisi sangat strategis 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan penggunaan strategi pembelajaran 

yang tepat. Ada dua kriteria keberhasilan dalam pembelajaran yaitu yang pertama 

dilihat dari sudut prosesnya dan yang kedua dilihat dari sudut hasil yang 

dicapainya. Kriteria dari sudut proses menekankan pada pengajaran sebagai suatu 

proses haruslah menekankan pada interaksi dinamis sehingga siswa sebagai 

subyek yang belajar mampu mengembangkan potensinya secara efektif. Kriteria 

dari segi hasil menekankan pada tingkat penguasaan tujuan oleh siswa baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas (Sabri, 2005:41). 

 Siswa harus mampu menghadapi masalah kehidupan masyarakat global 

yang akan mengalami perubahan setiap saat. Siswa dituntut untuk mampu 

menghadapi perkembangan pengetahuan, pemahaman dan analisis terhadap 

kondisi sosial khususnya di saat materi tempat tinggalku tidak diminati oleh 
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siswa. Antusias siswa dalam mengikuti materi akan merasa jenuh, dikarenakan 

materinya bersifat ceramah dari guru dan membaca.  

Berdasarkan hasil observasi yang  dilakukan di SDN Kedungpengaron I 

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, siswa masih kesulitan dalam materi 

tempat tinggalku di kelas IV semester II tahun pelajaran 2013/2014. Fakta 

dilapangan mengatakan  75 % siswa nilainya dibawah KKM (≤ 70) dan  25 % 

siswa nilainya di atas KKM (≥70) yaitu 5 dari 20 siswa. Di saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa kurang bersemangat, sebagian 

siswa gaduh dengan temannya dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan 

oleh guru. Kurangnya pemahaman siswa dapat terjadi karena tidak adanya media 

pembelajaran yang digunakan dan guru hanya menggunakan metode ceramah 

sehingga siswa cenderung ramai sendiri dan kurang memperhatikan guru.  

Berdasarkan wawancara dengan wali kelas IV ada beberapa faktor yang 

menyebabkan antusias siswa menurun disaat mempelajari materi tempat tinggalku. 

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) sifat materinya yang berupa 

cerita yang begitu banyak dan sulit dipahami oleh siswa, (2) kemampuan mengingat 

dan berfikir siswa yang rendah, dikarenakan siswa jarang membaca kembali materi 

yang sudah disampaikan oleh guru, (3) guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah, (4) kurangnya media, alat peraga sehingga guru menggunakan media 

seadanya untuk mendukung proses pembelajaran, (5) kelemahan siswa terdapat pada 

soal hafalan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan.  

 Berdasarkan faktor-faktor yang ada di atas, maka perlu adanya solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut agar hasil belajar siswa meningkat yaitu 
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dengan menggunakan media yang menarik. Media mempunyai kegunaan, antara 

lain: (1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, (2) Mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera, (3) Menimbulkan gairah 

belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dan sumber belajar, (4) 

Memungkinkan anak belajar mandiri, sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, 

audiotori dan kinestetika, (5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama, (6) Proses pembelajaran 

mengandung lima komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan 

pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran.  

 Media itu meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap (Sanjaya, 2010:163). Proses pembelajaran perlu adanya 

media yang menarik karena dapat meningkatkan minat dan gairah siswa untuk 

belajar, sehingga siswa lebih aktif dan semangat dalam proses pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peneliti mempunyai inisiatif untuk 

menggunakan media Kartu Bergilir. Media Kartu Bergilir merupakan media yang 

menggunakan kartu. Kartu tersebut akan digunakan secara bergilir, kartu tersebut 

berupa gambar-gambar. 

Pemanfaatan Media Kartu Bergilir merupakan pilihan yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan yang ada selama ini disekolah. Di lembaga sekolah  

pembelajaran yang dilakukan guru secara konvensional membuat siswa pasif dan 

hasil belajarnya rendah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya yaitu memanfaatkan media kartu 
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bergilir. Kelebihan media kartu bergilir yaitu (1) meningkatkan rasa ingin tahu 

anak, (2) kartunya mudah didapat, (3) Mudah digunakan dan dapat menarik minat 

siswa, (4) Dapat memperjelas suatu masalah, (5) Dapat membuat siswa tidak 

bosan dalam proses pembelajaran tersebut, (6) Dapat membantu mengatasi 

keterbatasan pengamatan, dan (7) Dapat mengatasi keterbatasan ruang. 

 Alasan peneliti menggunakan media kartu bergilir adalah untuk : 

menimbulkan rasa ingin tahu siswa terhadap permasalahan yang sedang 

dibicarakan, sehingga menimbulkan partisipasi siswa dalam KBM, menumbuhkan 

cara berfikir reflektif, sistematis, kreatif dan kritis pada siswa, mewujudkan cara 

belajar siswa aktif, melatih dan mendorong  siswa untuk belajar mengeskpresikan 

kemampuan lisannya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

kemampuannya. 

Berdasarkan pendapat di atas, dalam media kartu bergilir tidak hanya 

guru saja yang berbicara dan menjelaskan materi pelajaran, melainkan dapat 

mendorong terjadinya interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa. 

Pada proses pembelajaran siswa memiliki porsi yang lebih besar untuk aktif di 

dalamnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mempunyai inisiatif untuk 

menggunakan media kartu bergilir dalam penelitiannya yang  berjudul “Penerapan 

Media Kartu Bergilir Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Tempat 

Tinggalku Kelas IV SD Negeri Kedungpengaron I Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan “. 
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B. Fokus Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa 

pada materi tempat tinggalku karena siswa kesulitan dalam menangkap materi 

yang diajarkan karena siswa hanya diinstruksikan mendengarkan cerita guru. 

Dengan demikian peneliti bermaksud untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dengan menggunakan media kartu bergilir disaat proses pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa materi tempat tinggalku. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan, diantaranya: 

1) Bagaimana penerapan media pembelajaran kartu bergilir materi tempat 

tinggalku pada siswa kelas IV SDN Kedungpengaron I Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan? 

2) Bagaimana peningkatan hasil belajar materi tempat tinggalku pada siswa 

kelas IV SDN Kedungpengaron I Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan 

dengan menggunakan media kartu bergilir? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, fokus masalah, dan rumusan masalah, maka 

tujuan penelitian ini diantaranya: 

1) Mendeskripsikan penerapan media pembelajaran kartu bergilir dalam 

pembelajaran materi tempat tinggalku pada siswa kelas IV SDN 

Kedungpengaron I Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. 

2) Mendeskripsikan hasil belajar materi tempat tinggaku kelas IV SDN 

Kedungpengaron I Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya melakukan memiliki manfaat 

yang akan dicapai. Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh peneliti 

ini diharapkan memiliki manfaat setelah penelitian ini dilaksanakan. Manfaat 

penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu  

Referensi bagi para penelitian sejenis, sehingga menjadi suatu hal yang 

baik terhadap pengembangan pembelajaran materi Tempat Tinggalku di 

tingkat Sekolah Dasar. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai alternatif untuk perbaikan dan peningkatan layanan dalam  

 menangani proses belajar mengajar baik bagi siswa,  guru, dan peneliti. 
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1. Bagi Guru 

a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran  

menggunakan media kartu bergilir. 

b. Mampu mengembangkan model pembelajaran dengan memanfaatkan 

media kartu bergilir sebagai media pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Mengembangkan kreativitas dan aktivitas siswa  

b. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. 

c. Memberikan pengalaman dalam meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti merupakan bahan untuk memperluas pengetahuan peneliti 

dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik yang 

professional dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan. 

 

F. Batasan Istilah 

Definisi Operasional/Istilah 

1. Media Kartu Bergilir 

Media kartu bergilir adalah media yang menggunakan kartu dimana kartu 

tersebut berisi gambar-gambar dan pertanyaan yang bertujuan untuk 

menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Kartu ini berupa kartu 

permainan yang dilakukan dengan cara menunjukkan gambar dari kartu 
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secara tepat. Dengan penggunaan kartu gambar diharapkan dapat 

membantu mencapai tujuan belajar anak. 

2. Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010:22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


