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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini masih tidak sesuai 

dengan harapan, kualitas pendidikan Indonesia masih termasuk kategori 

rendah dan mengalami kemerosotan. Bila kita mau menengok ke belakang 

tentang sejarah pendidikan Indonesia, hati kita akan bertanya, “mengapa para 

pejuang pendidikan kita dulu bisa menumbuhkan siswa didik yang handal?” 

Ambil contoh, Ki Hajar Dewantoro, R.A. Kartini, padahal sarana pendidikan 

yang digunakan seadanya, bahkan hampir semua gerak langkahnya dibatasi 

oleh penjajah. Salah satu asumsi jawabannya adalah mereka memiliki 

semangat pengabdian yang tinggi, tidak ada tendensi materi, sifat tulus dan 

harapan mulia, bagaimana peserta didiknya menjadi pandai dan mengerti. 

(Bachrudin, 2008:38) 

Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah mempunyai fungsi dan 

peran yang penting untuk melahirkan proses dan produk individu seperti 

tersebut di atas. Berbagai Ilmu Pengetahuan (Sains) biasa didapat di sekolah 

termasuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Rangka manusia merupakan salah satu pokok bahasan IPA di Sekolah 

Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Di SDN Ambender IV 

Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan pokok bahasan “ Alat 

Pencernaan Manusia” yang berada di pedesaan, materi ini berada di luar 

jangkauan daya pikir peserta didik. Hal ini menyebabkan peserta didik sulit 

memahami apa dan bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia. 

Karena peserta didik usia SD/MI menurut Piaget mempunyai karakteristik 

berfikir operasional kongkrit.Pada usia operasional kongkrit dicirikan dengan  

sistem   pemikiran tertentu yang logis,anak usia operasional kongkrit sangat 

membutuhkan benda-benda kongkrit untuk menolong pengembengan 

intelektualnya. Situasi yang demikian dituntut kejelian guru untuk memilih 

metode/model  pembelajaran yang tepat sehingga dapat menimbulkan minat 

dan gairah belajar peserta didik serta kekreatifan guru untuk memilih dan 

menampilkan media pembelajaran yang sesuai. Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap peserta didik.  

Hamalik (1994) memberi batasan media pendidikan adalah alat, 

metode dan teknik digunakan dalam rangka mengaktifkan komunikasi dan 

interaksi antar guru dan siswa dalam prose pendidikan dan pengajaran 

disekolah”. Sedangkan secara umum media pembelajaran mempunyai 

kegunaan: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-alat-peraga.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/metode-penelitian.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/11/kompetensi-profesionalisme-guru.html
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b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang 

terlalu luas. (Sadiman, 2006:12) 

Dalam proses belajar mengajar ada dua unsur yang amat penting yaitu 

metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan, 

pemilihan satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, 

jenis tugas dan respon yang diharapkan dari peserta didik kuasai setelah 

pembelajaran berlangsung dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik 

peserta didik. Fungsi utama media yaitu sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru (Azhar , 1995:15). 

Kondisi SDN Ambender IVkecamatan pegantenan Kabupaten 

Pamekasan dalam menyajikan pelajaran IPA menemui beberapa kendala. Dari 

hasil tes akhir yang dicapai siswa Kelas V untuk pokok bahasan “Alat 

Pencernaan” masih menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Dari 19 

orang, hanya 11 orang (57%) yang belum berhasil mencapai nilai minimal 65, 

dan hanya sebanyak 8 orang (43%) berhasil di atas KKM. Secara klasikal 

kondisi siswa kelas V SDN Ambender IV Kecamatan Pegantenan Kabupaten 

Pamekasan berada di bawah KKM. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 

diperlukan dukungan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis dibantu teman 

sejawat guru, sejumlah faktor yang diduga sebagai faktor penyebab rendahnya 
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hasil belajar siswa tentang Alat Pencernaan antara lain adalah: 1) Guru tidak 

memberikan motivasi belajar untuk menciptakan kelas yang kondusif, 2) Guru 

tidak memberikan bimbingan baik secara pribadi maupun kelompok, 3) Guru 

tidak memberikan pemantapan materi setelah siswa selesai pemberian tugas, 

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

Hasil refleksi awal terhadap masalah di atas, penulis sebagai guru 

Kelas V bersama guru mitra sepakat bahwa untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa terhadap materi tentang Alat Pencernaan, diperlukan dukungan metode 

media gambar sebagai alat dalam pembelajaran. Sesuai dengan pengalaman 

penulis mengajar di SDN Ambender IV sangat jarang guru menggunakan 

media gambar  dalam mengajar. Kebanyakan metode yang digunakan adalah 

metode keterampilan menjelaskan atau ceramah.  

Alasan pentingnya media gambar di dalam kelas berkaitan dengan 

pendekatan yang menuntut keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan perkataan lain, dominasi guru di dalam kelas haruslah dikurangi 

sehingga tersedia kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. 

Salah satu caranya yang dapat dilakukan guru dalam kaitan ini adalah 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan media gambar. 

Melalui media gambar diharapkan dapat berpikir secara lebih kritis serta 

mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan baik. 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang Alat 

pencernaan adalah dengan penggunaan media gambar secara optimal. Hal ini 

diyakini dapat membantu proses belajar mengajar di SDN Ambender IV 

khususnya mata pelajaran IPA. Pemanfaatan media gambar yang dilakukan 
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adalah untuk membangkitkan minat belajar siswa, dimana dengan 

menggunakan 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. 

Maulidatun Nikmah (2010) dengan judul Pemanfaatan Media 

Gambar Dalam Meningkatkan Kemampuan Menentukan Sifat-Sifat Bangun 

Ruang Sederhana Mata Pelajaran Matematika Kelas IV SDN Barurambat 

Kota III Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terbukti bahwa 

melalui media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.. Dari hasil 

penelitian di atas penggunaan media gambar dapat meningkatkan pemahaman 

siswa, yang membedakan dengan penelitian ini adalah materi dan tempat 

penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka 

akan dilakukan penelitian dengan judul ” Peningkatan Hasil Belajar 

Tentang Alat Pencernaan Manusia Melalui Media Gambar Pada Siswa 

Kelas 5 SDN Ambender IV Kecamatan Pegantenan Kabupaten 

Pamekasan” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana penggunaan media gambar dalam pembelajaran IPA pokok 

bahasan Alat Pencernaan Manusia  Pada Siswa Kelas V SDN Ambender 

IV Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?” 

2. Bagaimanakah Peningkatan Hasil Belajar IPA Pokok Bahasan Alat 

Pencernaan Manusia  Melalui Media Gambar Pada Siswa Kelas V              

SDN Ambender IV Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah  

1. Untuk mengetahui penyusunan Alat Pencernaan Manusia melalui Media 

Gambar Pada Siswa Kelas V SDN Ambender IV Kecamatan Pegantenan 

Kabupaten Pamekasan.   

2. Untuk meningkatan hasil belajar IPA Pokok Bahasan Alat Pencernaan 

Manusia melalui Media Gambar Pada Siswa Kelas V SDN Ambender IV 

Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan  sesuatu yang 

berguna atau bermanfaat bagi: 

1. Siswa antara lain: 

a. Penelitian ini diharapkan siswa dapat lebih termotivasi mengikuti 

kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajarnya meningkat.. 

b. Untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya IPA pada 

pokok bahasan Alat Pencernaan Manusia. 
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c. Siswa menjadi lebih kritis untuk menyikapi dan manilai hasil belajarnya 

sendiri. 

2. Peneliti antara lain: 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi alat 

pencernaan manusia dengan menggunakan metode media gambar 

b. Melalui penelitian ini guru dapat kesempatan berperan aktif 

mengmbangkan pengetahuan dan ketrampilannya sendiri sehingga 

membuat guru lebih percaya diri dan berkembang secara profesional. 

3. Sekolah antara lain: 

a. Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya 

peningkatan/kemajuan pada diri guru dan pendidikan                         

SDN Ambender IV Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. 

 

1.5. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting 

dalam skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar 

Menurut Sri Anitah (2008:2.19) Hasil belajar merupakan kulminasi 

dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Taksonomi Bloom 

mengkategorikan hasil belajar pada tiga ranah, yaitu (1) ranah kognitif 

(cognitive domain), (2) ranah afektif (affective domain), dan (3) ranah 

psikomotor (motor skill domain).  

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diharapkan adalah ranah 

kognitif dengan indikator kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, 
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organ pencernaan manusia. Hasil belajar ranah kognitif  ini diukur melalui 

tes subyektif dan tes obyektif. 

2. Alat Pencernaan manusia adalah organ manusia yang terlibat dalam 

proses pencernaan makanan. 

3. Santoso S. Hamidjojo dalam Amir Achsin (1980) Media gambar adalah 

merupakan segala bentuk perantara yang di gunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau pendapat sehingga yang di 

kemukakan itu sampai pada penerima yang di tuju. Adapaun sintaks pada 

pengunaan mendia gambar (1) Guru menyiapkan media gambar (2) Guru 

menjelaskan materi, (3) Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. (4) Guru memberikan tugas kepada siswa,   

 

 


