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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru mengajar bukanlah hanya menyampaikan materi pelajaran saja, 

akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks. 

Pelaksanaan pembelajaran, diperlukan sejumlah keterampilan khusus yang 

didasarkan pada konsep dan ilmu pengetahuan yang spesifik. Keputusan dalam 

melaksanakan aktivitas mengajar bukan hanya didasarkan kepada pertimbangan-

pertimbangan subyektif atau tugas yang dapat dilakukan sekehendak hati, tetapi 

didasarkan pada suatu pertimbangan berdasarkan keilmuan tertentu, sehingga 

yang dilakukan guru dalam mengajar dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. “Seorang guru bukan hanya cukup memahami materi yang harus 

disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan dan pemahaman tentang 

pengetahuan dan keterampilan yang lain, antara lain kemampuan merancang dan 

memanfaatkan berbagai media” (Sanjaya, 2008: 16-17 ). 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, yang seringkali 

menjadi masalah adalah proses komunikasi dalam kelas agar berjalan dengan 

efektif dan pesan yang ingin disampaikan guru dapat diterima secara utuh oleh 

siswa. Guru perlu menggunakan variasi dalam penggunaan media dan alat 

pembelajaran. Peran media tidak hanya sebagai alat bantu tetapi memiliki peran 

penting dalam kemajuan teknologi. Kedudukan media dalam proses 

pembelajaran sebagai bagian integral dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak 

lepas dari peranan media dalam memfasilitasi belajar siswa, penyajian media 
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disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Media dalam proses 

pembelajaran sangat membantu siswa untuk memahami hal yang dipelajari. 

Penggunaan berbagai sumber atau media pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran semakin meningkat. 

Pembelajaran IPA pada materi struktur panca indra manusia di SDN 

Kemulan 02 Turen masih mengalami berbagai masalah karena dari hasil 

observasi yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2012 dan 7 Juni 2013 bahwa 

banyak yang mengalami kesulitan ketika belajar IPA pada struktur panca indra 

manusia karena materi tersebut terbilang sulit, dengan bagian-bagian panca indra 

manusia beserta fungsinya yang cukup rumit.  

Hasil dokumentasi guru kelas dan wawancara dengan guru kelas 

menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2011-2012 dari 33 siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebanyak 20 dengan rata-rata 

nilai 63 dan pada tahun ajaran 2012/2013 dari 31 siswa yang belum mampu 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebanyak 18 siswa dengan rata-

rata nilai 65. Jumlah siswa yang belum mencapai KKM tersebut dapat dikatakan 

masih tinggi karena KKM untuk kelas IV mata pelajaran IPA materi panca indra 

manusia yaitu 70,00. Hal ini disebabkan siswa kelas IV SDN Kemulan 02 Turen 

belum paham dengan materi panca indra manusia yang diajarkan. Pembelajaran 

hanya ditekankan pada mengingat dan memahami materi. Pembelajaran IPA 

pada materi panca indra manusia pada umumnya hanya pemberian kognitif 

(pengetahuan) dan kurang adanya pengalaman belajar dari siswa sehingga siswa 

kurang berminat untuk belajar dengan penuh semangat. Siswa masih terpusat 

pada guru sehingga siswa pasif dalam belajar. Siswa kebanyakan tidak 
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memperhatikan pada saat pembelajaran sedang berlangsung karena minimnya 

penggunaan media. 

Guru dapat memanfaatkan beberapa media untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa, salah satunya yaitu dengan menggunakan media irisan candra. 

Media irisan candra merupakan media yang menyajikan penampang irisan panca 

indra manusia sesuai dengan bentuk dan struktur aslinya. Media irisan candra 

merupakan media tiruan dan merupakan media tiruan dari benda yang berbentuk 

tiga dimensi yang dibuat sedemikian rupa dalam bentuk dan tidak sama dalam 

hal-hal lainnya Sihkebuden (dalam Mu’addab:2010). Menurut Mu’addab 

(2010:1) sesuai dengan karakteristik bentuknya, media tiruan atau model 

memiliki beberapa keuntungan penggunaan sebagai berikut: (1) Model berbentuk 

tiga dimensi, (2) Dengan adanya perubahan ukuran, model lebih mudah 

dipelajari, (3) Dapat menunjukkan struktur bagian dalam suatu benda, (4) 

Memiliki kekongkretan yang tak langsung. 

Beberapa fungsi dari media irisan candra yaitu dapat menunjukkan 

struktur yang ada dalam mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung manusia, dapat 

memperlihatkan secara langsung bagian-bagian yang ada dalam panca indra 

manusia, menyajikan pengalaman secara langsung bukan pengalaman yang 

abstrak (Santyasa, 2007: 18). Berdasarkan fungsi dari media irisan candra 

tersebut, penggunaan media irisan candra dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam belajar khususnya pada materi 

panca indera manusia. Siswa lebih memahami struktur-struktur yang ada dalam 

panca indera manusia karena dapat mengamati media secara langsung. 



4 
 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan media tersebut, diharapkan media irisan candra 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa tentang struktur panca indra manusia. 

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa hal merupakan masalah yang 

perlu dipecahkan, untuk memecahkan masalah ini diperlukan media yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Permasalahan diatas mendorong peneliti 

mengambil judul “Penggunaan Media Irisan Candra Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Tentang Struktur Panca Indera Manusia Mata Pelajaran IPA Kelas 

IV SDN Kemulan 02 Turen Kabupaten Malang”. 

B. Identifikasi/Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi yang telah diuraikan maka 

identifikasi/fokus masalah dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Siswa tidak memperhatikan saat pembelajaran IPA pada meteri panca indera 

manusia berlangsung. 

2. Nilai ulangan harian IPA pada materi panca indera manusia masih belum 

mencapai KKM. 

3. Media yang digunakan minim sehingga pengalaman yang diperoleh siswa 

sedikit. 

C. Rumusan Masalah 

Pada dasarnya penelitian ini ingin mengetahui hasil belajar siswa dan 

terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan media irisan candra, 

berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dituliskan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media irisan candra dalam pembelajaran struktur 

panca indera siswa kelas IV SDN Kemulan 02 Turen Kabupaten Malang? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi struktur panca indera pada 

siswa kelas IV SDN Kemulan 02 Turen Kabupaten Malang?  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah penelitian, 

maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan media irisan candra untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA materi struktur panca indera pada siswa kelas IV SDN Kemulan 

02 Turen Kabupaten Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA materi struktur panca indera 

pada siswa kelas IV SDN Kemulan 02 Turen Kabupaten Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi untuk mengatasi 

permasalahan siswa yang hasil belajarnya kurang, dan diharapkan dapat menjadi 

salah satu acuan dalam pemilihan media pembelajaran yang efektif untuk 

digunakan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2. Bagi Guru 

Madia irisan candra diharapkan dapat mempermudah penyampaian mata 

pelajaran kepada peserta didik, selain itu digunakan sebagai salah satu acuan 

guru untuk memilih dan mengembangkan media yang tepat untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pelajaran IPA khususnya tentang panca indera manusia. 
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3. Bagi Penelitian lanjutan 

Diharapkan dapat dipakai sebagai sumber referensi untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas selanjutnya pada masalah peningkatan hasil belajar 

siswa pada materi panca indra manusia mata pelajaran IPA. 

F. Batasan Istilah 

1. Media irisan candra 

Media tiruan atau disebut juga dengan model merupakan media tiga 

dimensi yang menyerupai benda/bentuk aslinya. Model memungkinkan siswa 

untuk belajar dan memahami obyek yang dipelajari secara detail. Media irisan 

candra merupakan model yang menampilkan penampang menyerupai irisan 

panca indera diantaranya telinga, mata, hidung, kulit, dan lidah. 

2. Hasil belajar  

Penilaian hasil belajar merupakan proses pemberian nilai terhadap hasil-

hasil belajar yang dicapai siswa dnegan kriteria tertentu. Hasil belajar pada 

hakikatnya adalah perubahan-perubahan tingkah laku yang diperoleh dari proses 

belajar. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa terhadap ilmu 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang 

ditunjukkan dalam bentuk nilai tes atau angka yang dibebankan oleh guru, 

kemampuan penguasaan pengetahuan atau keterampilan tersebut diajukan 

melalui tes (Sudjana, 2009:2). Hasil belajar yaitu pencapaian bentuk perubahan 

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris 

dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu (Jihad 2009:14). 
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3. Panca indra manusia  

Alat indera (panca indera) adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui 

keadaan di luar tubuh. Alat indera ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan 

kulit. Kelima alat indera itu disebut panca indera.  

 


