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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan tidak pernah lepas dari kegiatan belajar mengajar. Proses 

belajar mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan 

kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi para siswa 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada 

dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah 

laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai 

individu dan mahkluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut siswa berinteraksi 

dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pengajaran (Sudjana 

dan Rivai, 2008:1) 

Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  

Nasional pasal 1 berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  
secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  
kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  
kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  
dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan negara. (Hasbullah,2009:4) 

 
Proses pendidikan didalamnya terjadi proses belajar karena belajar 

merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan 

acuan interaksi. Kegiatan atau tingkah laku belajar terdiri atas kegiatan psikis dan 

fisiologis yang saling bekerjasama secara terpadu. Menurut Gagne “belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks” (Dimyati, 2009:10). 
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Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup tujuan pengajaran, 

bahan pengajaran, metodelogi pengajaran dan penilaian pengajaran. Unsur – unsur 

tersebut biasa dikenal dengan komponen-komponen pengajaran. Tujuan 

pengajaran adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dimiliki para siswa 

setelah siswa menempuh berbagai pengalaman belajarnya. 

Bahan pengajaran adalah seperangkat materi keilmuan yang terdiri atas 

fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari 

kurikulum dan dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Metodelogi 

pengajaran adalah metode dan teknik yang digunakan guru dalam melakukan 

interaksinya dengan siswa agar bahan pengajaran sampai kepada siswa, sehingga 

siswa menguasai tujuan pengajaran. Metodologi pengajaran ada dua aspek yang 

paling menonjol yakni metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat bantu 

mengajar (Sudjana dan Rivai, 2008:1) 

Gagne (1970) mendefinisikan bahwa “media adalah berbagai komponen 

pada lingkungan belajar yang membantu pembelajar untuk belajar”. Briggs (1977) 

mendefinisikan media sebagai “sarana fisik yang digunakan untuk mengirim 

pesan kepada peserta didik sehingga merangsang mereka untuk belajar”. Pendapat 

Schramm tentang media pembelajaran adalah “teknologi pembawa pesan 

(informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran” (Asyhar, 

2011:7). Kesimpulan dari media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan dari suatu sumber kepada penerimanya agar proses belajar 

dapat efisien dan efektif. 

Penggunaan media pembelajaran menjadi salah satu alternatif bagi guru 

untuk memberi kemudahan pada saat menyampaikan materi pelajaran dan 
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diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru dalam menyampaikan 

materi harus bisa menggunakan komunikasi banyak arah, maka guru dapat 

memanfaatkan alat atau media untuk membantu proses pengajaran. Media dalam 

hal ini memiliki peranan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi siswa dan 

memperjelas penyajian pesan. Media pendidikan mempunyai kegunaan sebagai 

berikut: (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, (2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, (3) penggunaan media 

pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik, (4) 

dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah (Sadiman, 

2010:17). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mempelajari tentang alam secara 

sistematis, maka IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih 

lanjut untuk menerapkan dalam kehidupan. Proses pembelajarannya menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. “Pendidikan IPA 

diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar” (Mulyasa, 

2008:110). 

Secara ringkas pengertian IPA : 

IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta 
melalui pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, serta 
menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan dengan 
penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang 
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betul (truth). Jadi IPA mengandung tiga hal : proses (usaha 
manusia memahami alam semesta), prosedur (pengamatan yang 
tepat dan prosedurnya benar), dan produk (kesimpulannya betul) 
(Sutrisno dkk, 2008:19). 
 
Guru harus bisa menyampaikan materi menggunakan komunikasi banyak 

arah dalam mata pelajaran IPA. Menghindari terjadinya kesalahpahaman 

penyampaian materi kepada siswa maka guru dapat memanfaatkan alat atau media 

untuk membatu proses pengajaran. Media dalam hal ini sebagai salah satu saluran 

interaksi bagi banyak komponen yang terkait dalam kegiatan pembelajaran. 

Sekolah sebenarnya telah memiliki media pembelajaran yang beragam dan 

dapat disesuaikan dengan materi pelajaran yang diajarkan namun terkadang 

kurang dimanfaatkan. Selama ini dalam mengajarkan materi mengidentifikasi 

organ pernafasan manusia guru hanya menggunakan media gambar. Guru hanya 

menggunakan satu media gambar yang dipajang di papan tulis, media gambar 

yang digunakan itupun kurang sesuai dengan materi organ pernapasan manusia. 

Guru hanya menjelaskan menggunakan media tersebut kepada siswa secara lisan 

dan tertulis.  

Terbatasnya media pembelajaran yang digunakan membuat minat dan 

antusias siswa masih kurang. Siswa jarang bertanya kepada guru apabila 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran, siswa kurang fokus dalam 

pembelajaran dan sering mengobrol dengan temanya, siswa kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan harian siswa yang 

masih banyak ada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 7,5. Pada 

tahun ajaran Ganjil 2012/2013 kelas V-A siswa yang mendapatkan nilai di bawah 

KKM yaitu 17 siswa atau 37%, sedangkan yang memperoleh di atas KKM yaitu 

29 atau 63%. Pada kelas V-B siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 
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20 siswa atau 42%, sedangkan yang memperoleh di atas KKM yaitu 28  siswa 

atau 58%. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor 

psikologis sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan instrumental 

(Munadi, 2010:27). 

Hasil belajar siswa khususnya pelajaran IPA materi mengidentifikasi 

fungsi organ pernafasan manusia pada peserta didik dapat ditingkatkan, salah 

satunya dengan cara yang dilakukan oleh guru yaitu menggunakan media 

pembelajaran yang mrnarik siswa, sehingga dalam kelas tercipta suasana 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Konsentrasi siswa dengan 

adanya media juga dapat lebih fokus pada materi pembelajaran yang dipelajari. 

Media dalam fokus kajian penelitian ini adalah media tiruan penampang 

organ pernafasan manusia karena berkaitan dengan materi pelajaran 

mengidentifikasi fungsi organ pernafasan manusia.  “Model atau media tiruan 

penampang merupakan media pendidikan dalam wujud tiga dimensi, yang 

merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya” (Asyhar, 

2011:57). Media tiruan penampang organ manusia ini memperlihatkan bagian-

bagian organ pernafasan manusia secara timbul yang bentuk dan warnanya hampir 

sama dengan aslinya. 

Media tiruan penampang sangat berguna untuk mempelajari materi fungsi 

organ pernafasan manusia karena fungsinya dapat menggantikan objek 

sesungguhnya. Penggunaan media tiruan penampang organ pernafasan manusia 

ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi antar guru dengan siswa agar 
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kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam interaksi belajar mengajar dapat 

dikurangi. Kelebihan media model tiruan penampang organ pernafasan manusia 

ini adalah dapat dibawa ke ruang kelas dan mampu menunjukkan bagian-bagian 

penting suatu objek atau proses seperti media realita. 

Media tiruan penampang organ saluran pernafasan manusia diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dapat mempermudah pencapaian 

materi, menghindari verbalisme karena media ini menyerupai bentuk aslinya yang 

mempunyai warna kontras sesuai aslinya, dapat menarik minat siswa dan 

membantu mereka dalam memahami materi fungsi organ pernafasan manusia. 

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Media Tiruan Penampang 

Organ Pernafasan Manusia Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 

Burengan II Kediri”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

menjadi sumber kajian dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 

penggunaan media tiruan penampang organ pernafasan manusia terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN Burengan II Kediri ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan media 

tiruan penampang organ pernafasan manusia terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V SDN Burengan II Kediri. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menambah referensi ilmu pendidikan berkaitan dengan 

penggunaan media tiruan penampang organ pernapasan manusia dalam 

pembelajaran. 

b. Manfaat Praktis 

1) Menambah wawasan dengan adanya penggunaan media tiruan penampang 

organ pernapasan manusia. 

2) Bahan masukan bagi guru terutama mata pelajaran IPA untuk menentukan 

media yang sesuai untuk mengajarkan fungsi organ pernafasan manusia. 

3) Siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam memahami pelajaran serta 

penggunaan media, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Beberapa  istilah  yang  dianggap  khusus  oleh  peneliti, agar  tidak  

terjadi kesalah pahaman: 

1. Media tiruan penampang adalah benda tiruan dalam wujud tiga dimensi yang 

merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. 

2. Organ pernafasan manusia merupakan yang terdiri atas paru-paru dan saluran 

pernafasan. Saluran pernapasan menghubungkan paru-paru dan yang lainnya, 
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yaitu hidung, tekak, pangkal tenggorok, batang tenggorok, cabang tenggorok, 

anak cabang tenggorok. 

3. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




