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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pendidikan merupakan salah satu titik tumpu dalam menentukan masa 

depan bangsa, karena dengan pendidikan diharapkan mampu memberdayakan 

peserta didik menjadi manusia yang cerdas serta mampu menghadapi 

tantangan zaman. Seiring perkembangan zaman, pola pikir manusia terhadap 

pendidikanpun juga semakin berkembang dari pola pikir awam menuju pola 

pikir modern. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian yang lebih terhadap 

pendidikan dari semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan orang 

tua. 

Tujaun pendidikan nasional  dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 

pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab 

 

Tujuan Pendidikan Nasional dapat tercapai apabila masyarakat 

Indonesia sadar betapa pentingnya usaha nyata untuk meningkatkan 

pendidikan. Pada saat ini telah banyak usaha yang dilakukan oleh para 

pemerhati pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan 

nasional tersebut 
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Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang sangat menentukan 

terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Karena dalam masa sekolah dasar 

merupakan masa keemasan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan 

secara maksimal. Oleh karena itu, dalam masa sekolah dasar peran guru 

sangat penting dalam untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan agar peserta didik dapat berproses secara aktif sehingga 

pembelajaran tidak hanya didominasi oleh guru.  

Salah satu mata pelajaran yang membutuhkan keaktifan dari peserta 

didik adalah mata pelajaran IPA. IPA merupakan ilmu yang mempelajari 

gejala alam baik yang menyangkut makhluk hidup maupun benda mati. Hal 

ini sependapat dengan Sutrisno (2008: 19) yang mengatakan bahwa 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 betul. Dalam proses pembelajaran IPA 

diperlukan suatu keterlibatan secara langsung oleh siswa agar dapat 

memperoleh kesimpulan yang sebenarnya mengenai suatu objek.  

Berdasar penjelasan di atas, tujuan digunakannya IPA menurut Hendri 

dalam Kumalasani (2011: 25) adalah mendidik anak agar memahami konsep 

IPA, memiliki keterampilan ilmiah, bersikap ilmiah dan religius. Dengan 

mempelajari IPA siswa mampu menjelaskan fenomena alam secara ilmiah. 

Oleh karena itu, perlu adanya ketertarikan dalam mempelajari IPA agar siswa 

dapat memperoleh pengetahuan baru dan mampu menjelaskan secara ilmiah. 
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 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16 juli 2013 

kecerdasan dan keterampilan siswa yang ada di SDN Banaran Trenggalek 

masih kurang karena siswa cenderung pasif dalam menerima materi yang 

telah diberikan. Kepasifan siswa tersebut salah satunya karena dalam proses 

pembelajaran di kelas guru hanya menggunakan metode ceramah dan buku 

penunjang/LKS. Hal ini mengakibatkan suasana pembelajaran di kelas hanya 

terfokus pada guru sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mencatat serta 

membayangkan konsep dari materi yang telah dijelaskan. Akibat yang terjadi 

adalah siswa merasa bosan, malas dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

sehingga hasil belajar dan keterampilan proses siswa menjadi rendah.  

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat peneliti dari guru kelas IV 

pada mata pelajaran IPA masih banyak siswa yang kurang memenuhi dari 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah.  Kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) kelas IV mata pelajaran IPA adalah 65. Pada 

materi penggolongan hewan mata pelajaran IPA tahun sebelumnya siswa 

yang memenuhi KKM adalah 12 dari 19 siswa dengan prosentase 63% siswa 

yang lulus. Menurut guru kelas yang mengajar rendahnya hasil belajar siswa 

terjadi karena: 1) dalam menjelaskan materi guru hanya menggunakan buku 

penunjang/LKS tanpa disertai dengan media yang dapat mendukung kegiatan 

belajar mengajar sehingga suasana pembelajaran membosankan bagi siswa. 2) 

siswa kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru sehingga pada saat 

ujian semester hasil yang diperoleh di bawah KKM. 3) siswa tidak fokus 

dalam belajar sehingga gaduh dan main sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut 

pembelajaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 
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maka dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan media pembelajaran yang 

tepat. 

Dari permasalahan diatas sangat terlihat kurang efektifnya kegiatan  

pembelajaran yang dilakukan, oleh karena itu peneliti melakukan tindakan 

unuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pelajaran IPA dengan 

menggunakan media pembelajaran. Menurut Arsyad (2010:4-5) media adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang menganadung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar.  

Media sangat penting dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran 

dapat tersampaikan dengan baik. Sependapat dengan  Arsyad (2010: 2-3) 

media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar 

demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran 

di sekolah pada khususnya. 

Berkaitan dengan pentingnya media dalam proses pembelajaran maka 

peneliti menggunakan media visual yang disebut dengan media diorama. 

Sumanto (2012:37) menjelaskan pengertian media diorama adalah suatu 

sajian pemandangan dalam ukuran kecil yang dilengkapi dengan patung-

patung, dan penggambaran lingkungan sekitar seperti keadaan aslinya. Media 

diorama adalah alternatif media pembelajaran yang efektif untuk menarik 

perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Ada berbagai kelebihan media diorama sehingga dapat menjadi 

alternatif media pembelajaran. Kelebihan media diorama yang digunakan 
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dalam proses pembelajaran menurut Ibrahim dalam martinus (2013: 16) 

adalah sebagai berikut:  

(a) Dengan adanya perubahan ukuran model lebih mudah dipelajari. 

(b) Karena bagian-bagian yang tidak penting dihilangkan, orang 

tinggal mempelajari bagian-bagian yang penting saja. (c) Dapat 

menunjukkan struktur bagian dalam suatu benda. (d) Kekongkritan 

yang tidak langsung, melalui diorama peserta didik mendapatkan 

pengalaman yang kongkrit walaupun tidak melalui benda yang 

sebenarnya. 

 

Media penunjang dalam pembelajaran juga masih belum bisa 

digunakan dengan maksimal apabila tidak menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai. Media diorama akan lebih efektif apabila 

dipadukan dengan metode pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD). STAD merupakan metode yang paling baik untuk permulaan bagi 

guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. STAD terdiri dari 5 

komponen utama, yaitu: presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual 

dan rekognisi tim (Slavin, 2010:143).  

Ada beberapa kelebihan STAD dalam proses pembelajaran menurut 

Ibrahim dalam Majid (2013:188) yaitu: (a) Dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain. (b) Siswa dapat 

menguasai pelajaran yang disampaikan. (c) Dalam proses belajar mengajar 

siswa saling ketergantungan positif. (d) Setiap siswa dapat saling mengisi satu 

sama lain. 

Secara empiris penggunaan media diorama dalam STAD memiki 

beberapa manfaat dan keunggulan yaitu: (a) Siswa lebih mudah memahami 

konsep pembelajaran karena bekerjasama dalam kelompok. (b) Kelompok 

siswa mempelajari konsep melalui media diorama dan saling membantu 
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dalam memahami konsep. (c) Melatih keterampilan menjelaskan siswa pada 

materi pelajaran melalui media diorama dalam STAD 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti ingin menggunakan media 

diorama sebagai media pembelajaran IPA dalam judul “Penggunakan Media 

Diorama dalam STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Keterampilan 

Menjelaskan IPA pada Siswa Kelas IV SDN Banaran Trenggalek”. 

Penggunaan media diorama dalam STAD pada pembelajaran IPA kelas IV 

SD didasarkan pemikiran dan harapan bahwa dengan media ini peserta didik 

mampu meningkatkan hasil belajar dan keterampilan menjelaskan mereka. 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus masalah pada permasalahan ini 

adalah rendahnya nilai hasil belajar dan keterampilan menjelaskan siswa mata 

pelajaran IPA pada kelas IV di SDN Banaran Trenggalek yang dikarenakan 

proses belajar mengajar hanya menggunakan sumber belajar dari buku paket 

dan LKS tanpa disertai dengan media pembelajaran, oleh karenanya peneliti 

akan menggunakan media diorama dalam STAD sebagai media pembelajaran 

karena media ini diharapkan dapat meningkatkan hasils belajar dan 

keterampilan menjelaskan peserta didik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ditulis dalam latar belakang di atas, 

penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penggunaan media diorama dalam STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan menjelaskan pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas IV SDN Banaran Trenggalek? 



7 

 

2. Bagaimana hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Banaran 

Trenggalek setelah menggunakan media diorama dalam STAD? 

3. Bagaimana keterampilan menjelaskan siswa kelas IV SDN Banaran 

Trenggalek setelah menggunakan media diorama dalam STAD? 

D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan penggunaan media diorama dalam STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan menjelaskan pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas IV SDN Banaran Trenggalek. 

2. Menjelaskan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Banaran 

Trenggalek setelah menggunakan media diorama dalam STAD. 

3. Menjelaskan keterampilan menjelaskan siswa kelas IV SDN Banaran 

Trenggalek setelah menggunakan media diorama dalam STAD. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Sebagai masukan pengetahuan dalam memberikan pengalaman langsung 

pada guru-guru yang terlibat sehingga dapat memberikan pengalaman, 

menambah wawasan, keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran yang tepat. 
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2. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah pengalaman dalam mengembangkan media 

pembelajaran. 

b. Sebagai salah satu acuan untuk melaksanakan penelitian tindakan 

dengan kolaborasi dengan guru kelas untuk dapat mengetahui 

permasalahan proses belajar mengajar di kelas. 

3. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan motivasi dan daya tarik siswa dalam belajar. 

b. Dapat menumbuhkan partisipasi, kreatifitas dan produktivitas siswa.  

 

F. Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam menafsirkan penelitian 

ini, maka dianggap perlu dikemukakan tentang definisi istilah.  

1. Media pembelajaran 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

menganadung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar (Arsyad 2010:4-5).  

Dalam penelitian ini media pembelajaran adalah sebagai obat dari 

permasalahan-permasalahan pembelajaran yang ada dikelas dan peneliti 

memilih media visual yang disebut media diorama. 

2. Media diorama 

Media diorama adalah suatu sajian pemandangan dalam ukuran 

kecil yang dilengkapi dengan patung-patung, dan penggambaran 

lingkungan sekitar seperti keadaan aslinya (Sumanto 2012:37).  
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Media diorama dalam penelitian ini adalah sebagai media 

pembelajaran dalam standar kompetensi menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanan dan kompetensi dasar menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya. Media diorama terdiri dari berbagai 

macam patung binatang dalam ukuran kecil dalam papan berukuran 50×30 

sentimeter. 

3. Student Team Achievement Division (STAD) 

STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif paling 

sederhana dan model pembelajaran paling baik bagi guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif. STAD terdiri dari 5 komponen 

utama yaitu: presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual dan 

rekognisi tim (Slavin, 2010: 143) 

Dalam penelitian ini STAD merupakan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai acuan untuk menggunakan media diorama.   

4. Ilmu pengetahuan alam 

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 betul (Sutrisno 2008: 19). 

Kompetensi dasar yang diambil dalam penelitian ini adalah 

menggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan materi pokok 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 
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5. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008:22). 

Dalam penelitian ini hasil belajar yang diharapkan dari aspek 

kognitif dengan indikator pengetahuan, penerapan dan pemahaman. Hasil 

belajar ranah kognitif ini diukur melalui tes subyektif dan tes obyektif.  

6. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan 

yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan 

antara satu dengan yang lainnya (Asril 2010:84). 

Dalam penelitian ini keterampilan menjelaskan terdiri dari 6 

indikator. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan check list untuk 

setiap indikator keterampilan menjelaskan yang muncul untuk menentukan 

skor dan nilai yang diperoleh. 

 


