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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa 

yang ingin maju.Dengan keyakinan, bahwa pendidikan yang bermutu dapat 

menunjang pembangunan di segala bidang. Sebagaimana dinyatakan dalam UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Fungsi dan tujuan utama pendidikan IPA di SD (Yager, 1996:9) tentang 

ruang lingkup hasil belajar IPA yang mencakup kognisi atau konsep, 

keterampilan proses, sikap kreatifitas dan aflikasi. Seperti halnya tujuan 

pendidikan di SD adalah agar siswa mampu menerapkan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip IPA yang telah dipelajari menggunakan teknologi sederhana untuk 

memecahkan masalah-masalah yang di temukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa maka pembelajaran IPA di sekolah 

diupayakan untuk sesederhana mungkin supaya siswa dapat menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari dan mereka berfikiran IPA sangat penting untuk di 

pelajari untuk menunjang kehidupannya dan bermanfaat bagi mereka. 
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Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang diterapkan pada murid 

sekolah dasar merupakan pemberian pengetahuan dan ketrampilan terhadap sains, 

dimana murid dapat mempelajari mengenai mahkluk hidup, proses kehidupan dan 

alam sekitarnya. 

Carin dalam (depdiknas, 2002:1) mendefinisikan science sebagai the 

activity of questioning and exploring the universe and finding and expressing it’s 

hidden order, yaitu “suatu kegiatan berupa pertanyaan dan penyelidikan alam 

semesta dan penemuan dan pengungkapan serangkaian rahasia alam.” sains 

mengandung makna pengajuan pertanyaan, pencarian jawaban, pemahaman 

jawaban, penyempurnaan jawaban baik tentang gejala maupun karakteristik alam 

sekitar melalui cara-cara sistematis. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau SAINS, merupakan salah satu 

pelajaran yang dalam penyampaiannya menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung, dimana siswa dibekali untuk mengembangkan sejumlah 

ketrampilan proses guna menjelajahi alam sekitar dan memahaminya. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah belum begitu 

berkembang itu terjadi karena beberapa hal, diantaranya: guru kurang maksimal 

dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang inofatif, kreatif dan 

menyenangkan. Juga karena guru kurang melibatkan siswa dalam beberapa 

kegiatan percobaan atau jarang aktif sehingga bisa dikatakan bahwa pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pembelajaran yang sulit untuk dipahami 

apalagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
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Alam (IPA) harus dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang lebih 

khusus.  

Materi sistem pencernaan adalah materi yang memerlukan pengelolaan 

yang baik dalam penyajiannya, materi ini menyangkut tentang organ- organ yang 

berada didalam tubuh yang objeknya sulit untuk diadakan secara langsung 

dihadapan siswa tanpa ada penjelasan guru melalui gambar atau dalam bentuk 

torso, murid akan kesulitan dalam mengenal dan membedakan bagian-bagian 

organ pencernaan tersebut. Akibatnya presentasi atau ceramah yang dilakukan 

oleh guru akan membosankan sehingga murid kurang memahami materi 

pembelajaran.  

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar materi bahan ajar mata 

pelajaran IPA di kelas V Sekolah Dasar termasuk diantaranya materi tentang 

sistem pencernaan tubuh manusia atau nama, letak dan fungsi organ-organ tubuh 

manusia. Terkait dengan hal tersebut, maka proses belajar mengajar selayaknya 

mempergunakan alat media yang representatif untuk mencapai hasil belajar 

murid secara maksimal. Penggunaan alat media yang tepat juga akan sangat 

mempengaruhi motivasi dan wawasan murid terhadap materi pelajaran yang 

diajarkan. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada siswa kelas 

V SDN Pangkatrejo II bahwa hasil belajar siswa untuk bidang studi IPA belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu ≥ 75. Hasil 

observasi awal pada mata pelajaran IPA diperoleh nilai terendah 60, nilai 

tertinggi 80 dan nilai rata-rata 67.Diantara11 orang murid masih ada 54% atau 6 
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orang murid yang memperoleh nilai 75 kebawah. Ini berarti 6 orang siswa 

dinyatakan belum memenuhi standar nilai KKM, sedangkan dari 11 siswa yang 

mencapai KKM hanya 5 siswa untuk bidang studi IPA yang sudah memenuhi 

sesuai dengan yang ditetapkan di SDN Pangkatrejo II. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti meminta bantuan teman sejawat untuk 

membantu mengidentifikasi masalah dalam proses pembelajaran. Dari hasil 

diskusi terungkap beberapa masalah, yaitu: 1) siswa kurang memahami materi 

organ pencernaan pada manusia, 2) rendahnya hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi organ pencernaan pada manusia, 3) ketidak beranian 

siswa mengemukakan kesulitan dalam memahami pelajaran IPA materi organ 

pencernaan pada manusia. 

Dengan melakukan refleksi diri, mengkaji permasalahan dan diskusi dengan 

teman sejawat dapat diketahui bahwa kemungkinan faktor penyebab timbulnya 

masalah di atas adalah:1) siswa kurang diajak untuk komunikasi aktif dalam 

pembelajaran, 2) kurang atau tidak adanya sarana media atau alat bantu 

pembelajaran, selain buku, 3) metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dalam penyampaian materi kurang tepat, 4) guru kurang mampu meningkatkan 

peran aktif siswa dalam pembelajaran, 5) guru tidak dapat menciptakan kondisi 

pembelajaran yang lebih aktif, 6) metode penyajian materi yang digunakan guru 

tidak sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan siswa sekolah dasar. 

Untuk mengatasi masalah yang dikemukakan di atas maka perlu 

dipikirkan sebuah solusi yang dapat menjadi alternatif diantaranya adalah 

pengembangan alat praktek IPA. Peneliti cukup lega dengan fasilitas alat media 
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modern yang telah banyak tersedia, terutama yang telah disediakan pemerintah, 

salah satunya adalah alat media torso. Setidaknya ada dua aspek keuntungan yang 

bisa didapatkan dengan penggunaan alat praktek IPA torso yaitu dari sisi kinerja 

kualitatif cukup baik karena menggambarkan suatu bentuk benda menyerupai 

bentuk aslinya dan di lain sisi menimbulkan efesien, karena hampir setiap di 

sekolah telah tersedia alat media tersebut. 

Adapun tugas guru dalam hal ini yaitu memahamkan konsep IPA dari cara 

kerja alat media torso yang tersedia dan senantiasa mendampingi siswa dalam 

setiap aktivitasnya dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi keberhasilan 

produk. 

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya alat bantu dalam mengajar yaitu 

penggunaan alat peraga pembelajaran visual bentuk model (Torso). Penggunaan 

alat peraga pengajaran visual torso diharapkan mampu membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar siswa, membantu keefektifan proses 

pembelajaran, menarik dan mengarahkan perhatian murid untuk berkonsentrasi 

kepada isi pelajaran, memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau yang diberikan, pembelajaran menjadi lebih menarik, 

membawa kesegaran dan variasi baru bagi pengalaman belajar murid sehingga 

murid tidak bosan dan tidak bersikap pasif, serta dapat mengatasi keterbatasan 

indera, ruang, dan waktu, dengan menghadirkan gambaran objek yang sedang 

dipelajari di dalam ruang kelas. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar 

materi bahan ajar mata pelajaran IPA di kelas V Sekolah Dasar termasuk 

diantaranya materi tentang sistem pencernaan tubuh manusia atau nama, letak dan 
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fungsi organ-organ tubuh manusia. Terkait dengan hal tersebut, maka proses 

belajar mengajar selayaknya mempergunakan alat peraga yang representatif untuk 

mencapai hasil belajar murid secara maksimal. Penggunaan alat peraga yang tepat 

juga akan sangat mempengaruhi motivasi dan wawasan murid terhadap materi 

pelajaran yang diajarkan. 

 Oleh karena itu, upaya perbaikan yang peneliti lakukan adalah dengan 

mengadakan Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul ”Penggunaan Media Torso 

Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Dalam Materi Organ 

Pencernaan Manusia Pada Siswa kelas V SDN Pangkatrejo II Sugio Lamongan, 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian iniadalah sebagai berikut: 

a. Apakah penggunaan media torso dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

dalam materi organ pencernaan manusia pada siswa kelas V SDN 

Pangkatrejo II, Sugio-Lamongan? 

b. Apakah penggunaan media torso dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa 

kelas V SDN Pangkatrejo II, Sugio-Lamongan dalam materi organ 

pencernaan manusia melalui media torso? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, dan agar memiliki arah yang jelas, maka 

ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

a. Peningkatan hasil belajar IPA dalam materi organ pencernaan manusia 

melalui media torso pada siswa kelas V SDN Pangkatrejo II Sugio-

Lamongan. 

b. Peningkatan aktifitas belajar siswa kelas V SDN Pangkatrejo II, Sugio-

Lamongan dalam materi organ pencernaan manusia melalui media torso? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Siswa  

a. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa  

b. Untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan membiasakan tehnik 

belajar siswa secara mandiri ataupun kelompok dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru, yang dapat dilaksanakan di dalam dan di 

luar kelas.  

c. Memberikan pengalaman dalam memecahkan masalah dengan terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran.   

b. Guru. 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, Sehingga memantapkan 

keprofesional guru di SD dalam proses belajar mengajar. 

c. Peneliti Selanjutnya 
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  Dapat dijadikan bahwa informasi dan rujukan untuk peneliti selanjutnya. 

d. Sekolah  

 Mendorong sekolah agar berupaya menyediakan sarana dan prasarana 

untuk pelaksanaan pembelajaran IPA dengan lebih baik. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang istilah yang ada pada judul 

penelitian ini, maka penulis dapat menjelaskan istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Belajar adalah memecahkan masalah artinya dalam proses pembelajaran yang 

merupakan interaksi dengan lingkungan untuk memperoleh keputusan 

(Soelaiman, 1985:46). 

2. Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan 

dari tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik, 2006: 30)“. 

3. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang untuk belajar (Gagne, 1970). 

4. Torso oleh Sudjana dan Rivai (2007: 163) diartikan pula sebagai: Model susun 

(build-up model) yaitu model susunan dari beberapa objek yang lengkap atau 

sedikitnya suatu bagian yang penting dari objek itu.  


