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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

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. Dengan melalui pendidikan seseorang dapat

mencapai keinginan, impian, harapan, dan cita-citanya, dengan kata lain pendidikan

merupakan factor utama untuk mengatasi masalah keterbelakangan dan ketinggalan

yang selama ini melanda sebagian dari kehidupan bangsa ini.

Indonesia adalah Negara yang sangat luas dan termasuk juga Negara yang

berkembang, dan masih banyak permasalahan yang dihadapinya. Salah satu

permasalahan yang sangat kompleks itu adalah masalah pendidikan terutama dalam

segi kualitasnya yang masih sangat rendah. Untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan yang berorientasi pada perkembangan IPTEK, dengan sumber daya

pendidik yang memadai maka dapat dimungkinkan terjadi peningkatan kualitas

pendidikan.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang

alam secara sistematis, sehingga 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 peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta
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prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman

secara langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan

memahami alam sekitar secara alamiah.

Tujuan pengajaran IPA di sekolah dasar pada hakekatnya dibagi menjadi dua

bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umumnya adalah

mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di

dalam kehidupan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas

dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, dan jujur. Sedangkan tujuan

khususnya adalah menekankan pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta

didik dalam penerapan IPA, salah satu tujuan khusus adalah mengembangkan

pengetahuan dasar IPA sebagai bekal belajar lebih lanjut disekolah lanjutan tingkat

pertama.

Agar tujuan diatas dapat tercapai dan bermakna bagi peserta didik, maka guru

dituntut lebih kreatif dalam memilih media yang digunakan dalam pelaksanaan

pembelajaran di kelas, sehingga dalam pikiran peserta didik akan muncul perasaan

senang dan tertarik pada pembelajaran. Sehingga mereka tidak merasa jenuh dengan

pembelajaran yang hanya berpusat pada guru.

Menurut Agustina (2008:2) bahwa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam

hendaknya guru dapat merancang dan mempersiapkan suatu pembelajaran dengan

memotivasi awal sehingga dapat menimbulkan pertayaan dari dalam diri siswa, dan

nantinya akan menjadi dasar pemecahan permasalahan. Selama ini masih banyak

guru yang mempertahankan kebiasaan mengajar yang sangat monoton dan

membosankan bagi peserta didiknya. Sehingga peserta didik hanya bisa menghayal
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saja apa yang diterangkan oleh gurunya. Untuk itu guru sebagai peranan penting

dalam pendidikan harus dapat menempatkan peserta didik didalam proses

pembelajarannya.

Hasil pengamatan diatas peneliti memperoleh informasi bahwa mayoritas

antusias dan motivasi belajar peserta didik masih rendah dilihat dari hasil peneliti

melakukan wawancara kepada guru kelas dan dilihat dari hasil observasi, hal ini

terjadi dikarenakan peserta didik kurang terlibat dalam proses pembelajaran dan

kurang memahami konsep pada pelajaran IPA. Disamping itu aktivitas hanya

didominasi peserta didik yang pandai saja. Apabila hal ini dibiarkan akan membawa

dampak rendahya hasil belajar.

Pembelajaran IPA dirancang untuk mengarahkan peserta didik untuk peka

terhadap lingkungan dan perkembangan serta pola pikir atau sikap ilmiah. Namun

seringkali pembelajaran IPA di sampaikan secara konvensional dan tradisional.

Guru masih jarang menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian

siswa. Kegiatan tersebut sering membuat anak merasa jenuh dan bosan untuk

dipelajari yang pada akhirnya memunculkan persoalan baru yang berupa

menurunnya prestasi belajar peserta didik pada bidang studi IPA. Selain itu

kurangnya dukungan dari orang tua siswa akan pentingnya pendidikan sehingga

siswa kurang semangat pada waktu pembelajaran berlangsung. Hal tersebut

berakibat negatif terhadap nilai ulangan harian siswa maupun tugas-tugas siswa

dibawah nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan oleh guru yaitu

70, ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan guru kelas III SDN

Tulungrejo 02. Karena sebagian wali murid SDN Tulungrejo 02 Kecamatan

Donomulyo Kabupaten Malang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang di
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pasar, dimana orang tua selalu disibukkan dengan pekerjaannya sehingga kurang

memperhatikan pendidikan anak, orang tua sepenuhnya menyerahkan urusan yang

berkaitan dengan pendidikan kepada lembaga sekolah. Karena itulah lembaga

sekolah utamanya SDN Tulungrejo 02 Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

mempunyai tugas yang begitu berat dalam mencerdaskan peserta didiknya.

Berpedoman dari uraian di atas dan memperhatikan kejadian yang ada di

lingkungan sekitar secara nyata bahwa siswa akan memperoleh pengalaman dengan

nyata, yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep IPA yang abstrak

pembelajaran dengan menggunakan media puzzle diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman siswa mengenai konsep IPA karena keunggulan dari media puzzle ini

siswa mampu bertukar pikiran dengan siswa yang lain, mereka merasa lebih tertarik

dalam proses pembelajaran karena tidak membosankan, inilah yang menjadi dasar

pemikiran bagi peneliti diadakan penelitian dengan judul “ Penggunaan Media

Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas

III SDN Tulungrejo 02 Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus masalah permasalahan ini

adalah:

1. Rendahnya hasil belajar siswa masih dibawah KKM yaitu 70.

2. Guru dalam melakukan proses belajar mengajar hanya menggunakan dan

berpedoman pada sumber belajar dari buku paket dan LKS tanpa adanya media

pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah peneliti berusaha

memecahkan masalah yang ada di kelas tersebut dengan menggunakan media puzzle
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agar proses pembelajaran siswa lebih menyenangkan dan bermakna mudah didapat dan

harga yang murah.

C. Rumusan Masalah

Dengan dasar pokok pikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang

masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media

puzzle siswa kelas III SDN SDN Tulungrejo 02 Kecamatan Donomulyo

Kabupaten Malang?

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media

puzzle pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas III SDN Tulungrejo 02

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai focus penelitian diatas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini

adalah :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran

IPA dengan menggunakan media puzzle yang dapat meningkatkan hasil

KKM siswa kelas III Tulungrejo 02 Kecamatan Donomulyo Kabupaten

Malang.

2. Mengetahui dan menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa dengan

menggunakan media puzzle pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas III

Tulungrejo 02 Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu sarana pengaplikasian secara nyata teori

yang diperoleh di bangku kuliah dan kenyataan yang ada di lapangan, serta

menambah wawasan dan pengalaman di bidang penelitian khususnya

tentang penggunaan media puzzle sebagai sumber belajar siswa.

2. Bagi guru

Bahan informasi kepada guru untuk mengetahui sumber belajar yang

efektif yang dapat dijadikan alternatif dalam pengajaran IPA di sekolah

dasar dan dapat digunakan sebagai panduan dalam pengunaan media puzzle

mata pelajaran IPA pokok bahasan kenampakan bumi.

3. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberian sumbangan pemikiran bagi

lembaga pendidikan khususnya di Tulungrejo 02 Kecamatan Donomulyo

Kabupaten Malang untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi pada jurusan bagi

pendidik untuk terus mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan

media puzzle.

4. Bagi siswa

Memberikan variasi pembelajaran yang menarik kepada peserta didik

agar tidak merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Dapat mengubah

system pembelajaran yang semula hanya berpusat pada guru menjadi
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terpusat pada siswa. Sehingga mampu membatu siswa untuk bisa

meningkatkan hasil belajar siswa.

F. Batasan Istilah

1. Media Puzzle adalah merupakan kegiatan siswa mengelompokkan materi yang

terpisah-pisah (pecah-pecah) kedalam satu kasatuan konsep materi yang

terbentuk dalam segitiga/bujur sangkar/hati. Media puzzle ini merupakan media

yang sering digunakan permainan dalam dunia anak-anak. Karena media puzzle

ini terdiri dari kumpulan bangun-bangun kecil yang berbentuk segitiga sehingga

apabila disusun dengan rapi akan membentuk suatu gambar sehingga dalam

pembelajaran puzzle ini sangat disenangi dan digemari khususnya pada anak-

anak usia SD.(Komalasari 2010)

2. Hasil belajar adalah sebuah pencapaian seseorang yang ditandai perubahan di

dalam kepribadian manusia yang ditampakkan dalam bentuk peningkatan

kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan pemahaman,

ketrampilan, kerja sama, kerapian dan ketepatan (Munfarida:2006)

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah Ilmu yang mempelajari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam sekitar(Triyanto:2010)


