
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   LATAR BELAKANG  

Belajar adalah salah satu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang diperoleh 

melalui interaksi individu dengan linngkungannya. Hasil belajar bukan hanya penguasaan 

hasil latihan dan kognitif, melainkan perubahan perilaku (Inggridwati, 2007) 

Menurut Edgar Dale, pengalaman belajar merupakan pengalaman langsung, 

observasi, demonstrasi, wisata, televisi, film, radio, visual, simbol visual dan verbal. Secara 

optimal dapat dikatakan bahwa, lingkungan yang diberikan pada siswa menyerupai kondisi 

sebenarnya. Agar siswa mudah menerima materi pembelajaran. Proyek SEQIP (Scince 

Education Quality Improvement) pada tahun 2000 mengajak siswa mengenal alat peraga 

berupa KIT sebagai penunjang proses belajar mengajar dan mengaktifkan siswa, 

meningkatkan mutu belajar siswa dan sebagai tempat pelatihan guru.  

Saat ini siswa kurang mengetahui tentang pengetahuan alam terapan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagai akibat verbalisme dari ilmu pengetahuan alam yang 

diterima siswa selama pelajaran berlangsung masih kurang. Permasalahan yang juga tidak 

kalah pentingnya ialah bagaimana meningkatkan perhatian serta minat belajar siswa. Usaha 

guru adalah berupaya menyampaikan materi pelajaran yang disajikan mampu diserap dan 

diterima siswa. Sedangkan untuk memaksimalkan siswa dalam menerima pelajaran, 

diusahakan agar siswa dapat menggunakan alat indera yang dimiliki semaksimal mungkin. 



Media gambar dapat meningkatkan keefektifan belajar siswa, khususnya 

kemampuan visual. Untuk mencapai tujuan yang efektif, maka perlu dirancang media yang 

memenuhi kriteria atau ciri-ciri: karakter sasaran, baik kondisi internal dan eksternal. Serta 

faktor lain yang mempengaruhi timbulnya minat belajar siswa. Media yang dirancang dengan 

baik dapat merangsang timbulnya “dialog internal” dalam diri siswa, yaitu timbul rasa ingin 

tahu dan akan bertanya materi yang akan disajikan guru. 

Oleh sebab itu, masyarakat banyak menginginkan supaya pembelajaran guru di 

sekolah mengubah paradigm lama. Pendekatan yang mereka inginkan adalah mengaktifkan 

dan melibatkan siswa dalam pembelajaran misalnya dengan diskusi kelompok, diskusi kelas, 

praktikum, demonstrasi, peragaan langsung dll. Pengelolaan kelas perlu direncanakan dan 

dibangun sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi satu 

sama lain. Dalam interaksi ini, siswa akan membentuk komunitas yang memungkinkan 

mereka mencintai proses belajar dan mencintai satu sama lain.  

Mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan maka perlu diadakan kegiatan 

penelitian dengan judul : Peningkatan Pemahaman Tentang Rangka Manusia Melalui 

Metode Peragaan Langsung Pada Siswa Kelas IV SDN Pulogedang 2 Kecamatan 

Tembelang Kabupaten Jombang.  

 

 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang bisa diajukan dalam 

penelitian ini ialah : 



Bagaimana penggunaan metode peragaan langsung dapat meningkatkan pemahaman tentang 

rangka manusia pada siswa kelas IV SDN Pulogedang 2 Kecamatan Tembelang Kabupaten 

Jombang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman tentang rangka 

manusia melalui metode peragaan langsung pada siswa kelas IV SDN Pulogedang 2 

Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

  Adapun manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah: 

 Bagi siswa penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas belajar,kerja sama, 

serta pemahaman siswa tentang rangka manusia dengan menggunakan metode 

peragkaan langsung 

 Bagi guru sebagai peneliti untuk meningkatkan profesionalisme dan     mendorong 

peneliti untuk melaksanakan penelitian serupa lebih lanjut. 

 Bagi guru sejawat untuk memberikan motivasi serta referensi model-model 

pembelajaran yang positif. 

 Dengan adanya guru-guru mengadakan penelitian tindakan kelas berarti pembelajaran 

di kelas lebih berkualitas sehingga terjadi perubahan positif 

 

1.5 DEFINISI ISTILAH 



a. Peningkatan adalah Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang berarti lapis 

dari sesuatu yang bersusun dan peningkatan berarti kemajuan. (Adi D, 2001) 

b. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, 

sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami 

c. Rangka Manusia adalah Rangka adalah susunan tulang-tulang yang bersambungan 

secara teratur (Agustiati, Indar. 2007) 

d. Metode Peragaan Langsung adalah Metode peragaan langsung dapat digunakan 

guru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa sebagai sumber belajarnya. Dalam 

penggunaan metode ini guru harus memberikan suatu pentunjuk yang harus 

diperagakan oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami suatu konsep dari hasil 

peragaan yang telah dilakukan. Metode ini sangat sesuai digunakan dalam 

pembelajaran IPA khususnya materi tentang rangka manusia (Noehi Nasution, 

(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


