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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang bersifat universal 

dalam kehidupan manusia. Hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia dalam 

masyarakat tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya 

kegiatan atau dengan kata lain adanya interpretasi pendidikan yang 

berlangsung. 

 Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang memiliki peranan penting dalam menyiapkan SDM yang berkualitas. 

Namun, banyak kalangan pelajar menganggap belajar adalah aktifitas yang 

tidak menyenangkan, duduk dari pagi hingga siang dengan mencurahkan 

perhatian dan pemikiran pada suatu pokok bahasan, baik yang sedang 

disampaikan guru maupun yang sedang dihadapi di meja belajar. Kegiatan 

itu hampir selalu dirasakan sebagai beban dari upaya aktif untuk 

memperdalam ilmu.  

 Pendidikan di sekolah dasar memuat beberapa kurikulum mata 

pelajaran, dan salah satunya adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). IPA merupakan mata pelajaran yang diberikan pada setiap  jenjang 

pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa mata pelajaran IPA sangat dibutuhkan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. Kurangnya pemahaman siswa kelas IV 

SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat Banyuwangi terhadap pelajaran IPA 
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disebabkan selama kegiatan belajar mengajar siswa cenderung pasif, kurang 

dilibatkan dalam pembelajaran dan tidak ada media yang menunjang 

sehingga siswa kurang aktif dan sulit dalam menerima materi pelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. Selain itu rasa bosan juga selama pembelajaran akan 

membuat siswa tidak lagi memperhatikan penjelasan dari guru karena guru 

hanya menggunakan metode ceramah dari awal hingga akhir pembelajaran 

 Hasil pencapaian belajar siswa dalam pelajaran IPA  masih 

banyak siswa  yang belum mencapai hasil yang diinginkan. Hasil observasi 

dan wawancara dengan guru kelas III SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat 

Banyuwangi pada hari Selasa 6 Desember 2011,  menunjukkan bahwa 

terdapat siswa yang  masih mendapatkan hasil belajar di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Siswa yang belum tuntas  mendapatkan nilai 

kurang dari 70 sebanyak  16 siswa atau sebesar 80 %, sedangkan siswa yang 

mendapatkan nilai  di atas 70 sebanyak 4 siswa atau sebesar 20 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa dari 20 siswa yang belum tuntas sebesar 16 siswa 

dengan prosentase yang paling tinggi. Selain itu minat dan aktivitas belajar 

siswa relatif kurang. Hal ini terbukti pada saat guru menyampaikan materi 

anak-anak kurang merespon atau kurang aktif menanggapi materi pelajaran. 

Pada saat pelajaran berlangsung siswa di kelas IV banyak yang belum 

mengerti dengan penjelasan yang dijelaskan oleh guru, hal ini disebabkan 

karena guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan 

media pembelajaran yang menarik atau mendukung sehingga siswa cepat 

bosan dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Untuk mengatasi 
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permasalahan proses belajar tersebut perlu adanya perubahan model dan 

media yang mendukung pembelajaran yang mengarah pada siswa berperan 

aktif agar aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat.  

 Model  pembelajaran merupakan suatu rencana atau kerangka 

yang dapat digunakan untuk merancang mekanisme pengajaran yang 

bermakna atau suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 Model pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki 

anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu model 

yang sesuai dengan tujuan. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka 

dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan 

kegiatan mengajar tentu saja diketahui setelah diadakannya evaluasi yang 

sesuai pula dengan tujuan pembelajaran. Sejauh mana tingkat keberhasilan 

belajar mengajar, dapat dilihat dari daya serap anak didik dan prosentase 

keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

 Selain model pembelajaran yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran, media belajar juga berperan penting dalam proses 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran di kelas. Media yang sesuai dengan 

materi serta model yang digunakan, maka akan menunjang keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

 Dari penjelasan di atas dan  sesuai dengan permasalahan hasil 

observasi peneliti menyajikan inovasi pembelajaran menggunakan model 
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pembelajaran Interaktif melalui media Tiruan untuk diterapkan di SDN 

Tambong 1 Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. 

 Model pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang  

menitikberatkan pada pertanyaan siswa sebagai ciri sentralnya dengan cara 

menggali pertanyaan-pertanyaan siswa. Kelebihan dari model pembelajaran 

interaktif adalah melatih siswa mengungkapkan rasa ingin tahunya melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa maupun guru dan 

menempatkan siswa sebagai subyek pembelajaran yang aktif.  

 Media Tiruan adalah alat atau peraga untuk menyampaian meteri 

pembelajaran yang ukuran bendanya di buat lain dari ukuran benda 

sesungguhnya. Kelebihan dari media ini adalah siswa dapat mengamati 

obyek secara langsung yang bentuknya sama sesuai dengan bentuk aslinya. 

Sehingga siswa lebih mudah untuk mengamati dan memahami obyek yang 

ada. 

 Dengan adanya penerapan model pembelajaran Interaktif  melaui 

media Tiruan dalam penelitian yang akan dilakukan, diharapkan mampu 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta pembelajaran yang 

menyenangkan. Oleh karena itu, peranan guru sangat menentukan 

pemahaman siswa sebagai tujuan akhir penelitian. Berdasarkan hal tersebut, 

maka untuk dapat lebih meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA, guru memegang peranan penting. Guru harus pandai 

dalam memilih model dan media pembelajaran yang tepat, salah satunya 

guru dapat menggunakan model pembelajarn Interaktif  melalui media 
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Tiruan. Karena dengan menggunakan model pembelajaran ini siswa dituntut 

lebih aktif. Artinya aktif dalam mengungkapkan pendapat, aktif dalam 

bertanya, dan aktif dalam melakukan suatu percobaan menggunakan media 

Tiruan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya pada pelajaran IPA 

sehingga aktivitas dan hasil belajarnya menjadi baik. 

 Penelitian Tindakan Kelas yang akan dilakukan ini 

mengintegrasikan atau menggabungkan antara model pembelajaran 

Interaktif yang didukung dengan penggunaan media Tiruan. Ada tujuh 

tahap dalam model pembelajaran Interaktif yaitu persiapan, pengetahuan 

awal, kegiatan eksplorasi, pertanyaan siswa, penyelidikan, pengetahuan 

akhir dan refleksi. Pada tahap penyelidikan inilah  penggunaan media 

Tiruan sebagai alat untuk melakukan percobaan.  

 Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kalinya 

dilakukan. Penelitian serupa terdahulu yang dilakukan oleh Prayekti yang 

hasilnya menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan antusias untuk 

menjawab dan mengemukakan pendapanya. Selain itu, hasil belajar siswa 

juga meningkat.  

 Untuk mencermati hasil dari upaya tersebut maka peneliti 

melakukan penelitian di SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat Kabupaten 

Banyuwangi  untuk  mengatasi masalah yang hendak diselesaikan. 

Penelitian ini juga bertujuan SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat Kabupaten 

Banyuwangi mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar serta pada 

saat pembelajaran berlangsung menjadi menyenangkan untuk siswa.  
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 Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Interaktif Melalui Media Tiruan Untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA 

Kelas IV SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat Banyuwangi”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah dari judul Penelitian 

Tindakan Kelas “Penerapan Model Pembelajaran Interaktif Melalui Media 

Tiruan Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat Banyuwangi”. 

Dari judul tersebut, sedikitnya dapat diidentifikasikan tujuh masalah sebagai 

berikut : 

1. Rendahnya prestasi belajar IPA 

2. Rendahnya aktivitas belajar siswa 

3. Rendahnya motivasi siswa 

4. Pembelajaran IPA belum komunikatif 

5. Model dan metode yang digunakan masih konvensional 

6. Belum ada kolaborasi antara guru dan siswa 

7. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran 
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1.3 Rumusan Masalah 

  Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana Penerapan Model Pembelajaran Interaktif Melalui Media 

Tiruan dalam Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat 

Banyuwangi? 

2. Apakah dengan Menerapkan Model Pembelajaran Interaktif Melalui 

Media Tiruan Dapat Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat 

Banyuwangi ?  

3. Apakah dengan Menerapkan Model Pembelajaran Interaktif Melalui 

Media Tiruan Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat 

Banyuwangi ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengatasi 

kesulitan siswa sekaligus membantu siswa Kelas IV SDN Tambong 1 dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai 

adalah untuk mengetahui : 
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1. Penerapan model pembelajaran Interaktif melalui media Tiruan dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas IV SDN Tambong 1 Kecamatan Kabat Banyuwangi. 

2. Peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA setelah 

menyelesaikan proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Interaktif melalui media Tiruan. 

3. Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA setelah 

menyelesaikan proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Interaktif melalui media Tiruan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, sebagai alat untuk mengembangkan diri dan pengalaman 

diri sebagai calon guru yang profesional. 

2. Bagi siswa, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA 

3. Bagi guru IPA khususnya  dan guru-guru lainnya, dapat menjadi bahan 

acuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model, metode dan media yang sesuai 
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1.6 Batasan Istilah 

1. Model Pembelajaran Interaktif 

  Model pembelajaran interaktif adalah suatu pendekatan yang 

merujuk pada pandangan konstruktivis. Model ini menitik beratkan 

pada pertanyaan siswa sebagai ciri sentralnya dengan cara menggali 

pertanyaan-pertanyaan siswa. 

2. Media Tiruan 

 Media tiruan adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan 

informasi dari guru kepada siswa yang ukuran bendanya dibuat lain 

daripada ukuran benda sebenarnya. 

3. Aktivitas 

 Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

jasmani atau rohani. 

4. Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 

 Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang berhubungan 

dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara 

teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan 

eksperimen/sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun dalam 
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suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling berkaitan, 

saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang 

utuh, sedangkan berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya 

berlaku oleh seseorang atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi 

yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten. 

 

 

 


