
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Semua guru atau siswa pasti selalu mengharapkan agar setiap proses 

belajar mengajar dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. Guru 

mengharapkan agar siswa dapat memahami setiap materi yang diajarkan , 

siswapun mengharapkan agar guru dapat menyampaikan atau menjelaskan 

pelajaran dengan baik, sehingga memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Akan tetapi harapan–harapan itu tidak selalu dapat terwujud. Masih banyak 

siswa yang kurang memahami penjelasan guru. Ada siswa yang nilainya 

selalu rendah, bahkan ada siswa yang tidak bisa mengerjakan soal atau jika 

mengerjakan soal pun jawabannya asal–asalan. Semua itu menunjukkan 

bahwa guru harus selalu mengadakan perbaikan secara terus menerus dalam 

pembelajarannya, agar masalah–masalah kesulitan belajar siswa dapat diatasi, 

sehingga  hasil belajar siswa mencapai tujuan yang diharapkan. 

Masalah – masalah yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran tidak 

muncul begitu saja, tetapi ada faktor–faktor penyebabnya. Apabila guru 

mampu mengidentifikasi penyebab timbulnya masalah yang dialami oleh 

siswa , maka guru tersebut akan dapat melakukan penanganan–penanganan 

yang tepat dalam memecahkan masalah pembelajarannya. Contoh  masalah 

yang sering muncul dalam pembelajaran yaitu siswa kurang memahami 

penjelasan guru, penggunaan alat peraga yang kurang tepat.  Beberapa usaha 

yang dapat dilakukan guru dalam usahanya untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa diantaranya adalah: guru dapat menumbuhkan motifasi belajar 



siswa terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi yang akan diajarkan 

dikelas (dengan cara menginformasikan kesiswa bahwa pelajaran yang akan 

disampaikan berguna dalam kehidupan sehari-hari) dan guru dapat 

menyampaikan materi dengan bentuk-bentuk  menarik sehingga pada 

akhirnya akan menumbuhkan motivasi belajar siswa (menyampaikan materi 

dilakukan dengan memberi peran-peran untuk dimainkan siswa, dan diberi 

kegiatan-kegiatan yang bermakna berkaitan dengan kehidupan sehari hari. 

Salah satu prinsip penting dalam teori pembelajaran kognitif adalah siswa 

harus membangun pengetahuan dibenaknya sendiri dengan membuat 

informasi menjadi bermakan dan relevan bagi mereka, karena pembelajaran 

hanya terjadi apabila siswa memproses informasi dan pengetahuan baru 

dalam kerangka acuan mereka sendiri (dunia memori, pengalaman dan respon 

mereka sendiri),(slavin,1997).dari 15 siswa kelas IV MI Muhammadiayah 

kedung waras dalam pembelajaran materi bagian –bagain tumbuhan, yang 

menguasai materi ada 7 siswa.berarti yang tidak menguasai materi sebanyak 8 

anak atau sebesar 46% sedangkan KKM 70.   

Tabel 1. Nilai prestasi kelas IV MI Muhammadiyah Kedungwaras 

No Nilai Jumlah Siswa Prosentase (%) Kriteria 

1 30 – 50 3 20 % Tidak Tuntas 

2 51 – 69 5 34 % Tidak Tuntas 

3 70 - 100 7 46 % Tuntas 

 

Permasalahan latar belakang tersebut peneliti ingin mempermudah 

pemahaman siswa dengan penggunaan alat peraga. Alat peraga IPA tidak 



perlu mahal, kita bisa menemukannya di sekitar kita seperti kebun sekolah, 

sawah, sungai, dan semua yang kita lihat di alam raya ini.  Oleh karena itu 

tugas PTK yang kami laksanakan ini mencoba mengambil tema “ 

Penggunaan Alat Peraga Alamiah Untuk Meningkatkan hasil belajar Siswa 

Terhadap Materi Bagian–Bagian Tumbuhan dalam Pembelajaran IPA kelas 

IV  di MI muhammadiyah kedung waras  kab.Lamongan”. 

1.2.Rumusan masalah 

1.2.1. Bagaimana proses pelaksanaan penggunaan alat peraga alamiah  

untuk meningkatkan hasil belajar Siswa kelas VI di MI 

muhammadiyah kedung waras  kab.Lamongan materi bagian bagian 

tumbuhan? 

1.2.2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa tentang  bagian-bagian 

tumbuhan dengan menggunakan alat peraga alamiah  pelajaran IPA 

siswa kelas IV  MI muhammadiyah kedung waras? 

1.3.Tujuan penelitian 

1.3.1. Mengetahui dan mendiskripsikan penggunaan alat peraga alamiah 

yang bisa meningkatkan pemahaman siswa kelas IV MI 

muhammadiyah kedung waras. 

1.3.2. Mengetahui dan mendiskripsikan hasil belajar IPA siswa dengan 

menggunakan alat peraga alamiah.  

1.4.Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Bagi guru yaitu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

serta membangkitkan rasa percaya diri sehingga akan selalu bergairah 



dan bersemangat untuk memperbaiki  pembelajarannya secara terus 

menerus. 

1.4.2. Bagi siswa yaitu  dapat meningkatkan  pemahaman dalam menyerap 

materi yang dipelajari sehingga  proses  dan hasil belajar pun akan 

lebih meningkat pula. 

1.4.3. Bagi  sekolah  yaitu bermanfaat  untuk membantu sekolah  dalam 

mengembangkan dan menciptakan lembaga pendidikan yang 

berkualitas yang  akan  menjadi  percontohan atau model bagi sekolah 

disamping akan terlahir guru – guru yang profesional  berpengalaman 

dan menjadi kepercayaan orang tua masyarakat serta pemerintah. 

 

1.5.Definisi istilah 

1.5.1. Pengertian alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata 

dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar 

mengajar siswa lebih efektif dan efisien (Sudjana, 2002 :59 ). 

1.5.2. Hasil belajar adalah sejumlah kopetensi yang diperoleh seseorang 

setelah menjalani proses belajar mengajar dalam waktu tertentu 

1.5.3. Peraga alamiah adalah alat bantu untuk pengajaran yang di ambil dari 

alam  RM. Soelarko 

 

1.  Hasil penelitian terdahulu 

Syarifudin (2007) dalam penelitian berjudul “penggunaan alat perga 

alamiah untuk meningkatkan hasil belejar siswa”dalam hasil penelitiananya 



mengungkapakan tentang keberhasilan alat peraga bisa meningkatkan hasil 

belajar sebagai berikut: 

1. Alat peraga alamiah meningkatakan hasil belajar siswa 

2. Menggunakan alat perga lebih menarik perhatian siswa. 

3. Kendala terbatasnya waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


