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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

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 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 Pasal 3) 

Berdasarkan fungsi pendidikan di atas maka peran guru menjadi kunci 

keberhasilan tujuan pendidikan. Guru secara langsung dapat mempengaruhi, 

membina dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Guru selain 

sebagai pengelola pembelajaran juga harus berperan sebagai motivator dalam 

keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Dalam meningkatkan hasil belajar 

siswanya, guru seyogyanya melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif 

dengan jalan memilih media yang tepat untuk setiap bahan pelajaran.   

IPA sebagai salah satu ilmu yang mempunyai peranan penting dalam 

upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman konsep IPA 

harus mulai ditanamkan sedini mungkin. Dengan demikian pengajaran IPA 

menjadi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan, 

baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.  

Kondisi di SDN Pakong 3 Pamekasan  berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan di kelas VI pada mata pelajaran IPA. menunjukkan ada kendala saat 
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kegiatan pembelajaran berlangsung, sebagian siswa kurang bersemangat, aktivitas 

belajarnya rendah, sebagian siswa kurang memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh gurunya. Demikian juga hasil ulangan harian yang dicapai siswa 

kelas VI untuk pokok bahasan “ciri khusus hewan” tahun pelajaran 2011/2012 

masih menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Dari 20 siswa, hanya 10 

siswa (50%) yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 65, 

dan sebanyak 10 siswa (50%) masih belum mencapai nilai KKM. Dari hasil 

belajar tersebut ketuntasan belajar secara klasikal dapat dikatakan belum tuntas 

karena berada dibawah standar yang ditetapkan yaitu 80%. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis dibantu guru mitra, 

sejumlah faktor yang diduga sebagai faktor penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa tentang ciri khusus pada hewan antara lain adalah: 1) Mata pelajaran IPA 

oleh siswa dipandang sebagai mata pelajaran yang sulit, karena perlu banyak 

praktek. 2) Penjelasan guru tentang ciri khusus hewan terlalu rumit, sehingga 

tidak bisa dipahami oleh siswa. 3) Guru tidak menggunakan media pembelajaran 

yang dapat membantu pemahaman siswa dan mendukung penjelasan yang 

disampaikan. 4) Motivasi dan minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPA 

kurang.  

Media gambar adalah salah satu media pembelajaran yang dipandang 

dapat memberikan pengalaman belajar yang secara langsung berkenaan dengan 

objek yang dipelajari. Dengan perkataan lain, salah satu cara untuk meningkatkan 

penguasaan siswa terhadap ciri khusus pada hewan adalah melalui pemanfaatan 

media pembelajaran secara optimal. Pemanfaatan media gambar yang dilakukan 

adalah untuk membangkitkan minat belajar siswa, dimana dengan menggunakan 



3 

 

media gambar pada proses belajar mengajar di sekolah dapat membangkitkan 

dorongan untuk menemukan, menterjemahkan apa yang akan diajarkan dalam 

bentuk pikiran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya 

pengajaran disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

berfikir siswa, yang disampaikan dalam bentuk pembelajaran siswa aktif, di mana 

siswa banyak terlibat dalam proses belajar sehingga dapat membangkitkan minat 

siswa. Hal ini diyakini dapat membantu proses belajar mengajar di SDN Pakong 3 

Pamekasan  khususnya mata pelajaran IPA.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “Penggunaan 

Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Ciri Khusus 

Hewan Pada Mata Pelajaran IPA Kelas VI SDN Pakong 3 Pamekasan” 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian adalah: 

1. Bagimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang ciri khusus hewan 

pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Pakong 3 Pamekasan? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa tentang ciri khusus hewan 

pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Pakong 3 Pamekasan dengan 

menggunakan media gambar? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

tentang ciri khusus hewan pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Pakong 3 

Pamekasan. 

2. Untuk meningkatkan dan mendeskripsikan hasil belajar siswa tentang ciri 

khusus hewan pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Pakong 3 Pamekasan 

dengan menggunakan media gambar. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk 

menggunakan media dalam proses belajar mengajar mata pelajaran IPA untuk 

materi-materi berikutnya.   

2. Bagi Institusi/Sekolah 

Hasil penelitian ini menjadi masukan yang diharapkan sehingga dapat 

membantu dalam usaha pembinaan dan peningkatan hasil belajar siswa dengan 

mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran. 

3. Bagi Dunia Pendidikan 

Pembelajaran menggunakan media gambar ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, dan menerapkan media gambar sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran IPA. 
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1.5. Definisi Istilah 

Ada beberapa istilah yang dirasa perlu didefinisikan agar dalam 

memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki persepsi dan 

pemahaman yang sejalan.Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: 

1. Media gambar adalah suatu media yang berbentuk lukisan/gambar yang dapat 

dijadikan sebagai sumber pesan bagi orang yang melihatnya 

(Poerwadarminta, 1984:292). 

2. Hasil belajar  adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa dalam 

menerima pengalaman belajar (Nana Sudjana, 2012:22). 

3. Ciri khusus makhluk hidup berhubungan erat dengan cara adaptasi mereka. 

(Rositawati, 2008:127). 

1.6 Batasan Masalah 

Supaya dalam pembahasan permasalahan tidak meluas, maka diperlukan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Tindakan kelas ini dilakukan mulai bulan Januari sampai Februari 

2013. 

2. Subjek Penelitian tindakan kelas ini adalah Siswa kelas VI SDN Pakong 3 

Pamekasan yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 12 laki-laki dan 13 

Perempuan  

3. Pokok bahasan materi IPA yang digunakan dalam penelitian ini adalah ciri 

khusus hewan. 

4. Aspek yang diteliti adalah hasil belajar siswa pada materi ciri khusus hewan. 

 

 


