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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dalam hidupnya dan selalu 

berubah mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan budaya masyarakat. 

Pendidikan dari masa ke masa mengalami kemajuan yang sangat pesat, demikian 

juga piranti pendidikan yang canggih. Oleh karena itu perkembangan dan 

perubahan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian agar guru dan dosen tidak 

tertinggal oleh pendidikan yang semakin maju, dalam berbagai situasi seorang 

guru dan dosen tetap menjadi kemudi untuk mencapai masyarakat madani 

(Martinis, 2008:1). 

Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan 

terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Pembelajaran merupakan hal yang 

bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk mendukung proses belajar internal 

dalam diri individu (Pribadi, 2009: 10 – 11) 

Hakikat pembelajaran IPA menyatakan bahwa cakupannya meliputi 

keseluruhan alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, di dalam 

perut bumi dan luar angkasa, baik yang dapat diamati indera maupun yang tidak 

dapat diamati dengan indera. Oleh karena itu, secara umum IPA dipahami sebagai 

ilmu yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi, perumusan 

masalah, penyusun hipotesis, penguji hipotesis melalui eksperimen, penarikan 

kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Hakikat IPA dapat pula dikatakan 

bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian 
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proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah 

dan hasil terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal 

(Sutrisno, 2008:141). 

Indikator keberhasilan proses pembelajaran salah satunya adalah anak 

dapat mencapai nilai tuntas atau nilai ≥ KKM. Namun yang sering terjadi dalam 

suatu pembelajaran, masih banyak dijumpai hasil evaluasi belajar siswa tidak 

mencapai KKM. Jika banyak siswa yang nilainya dibawah KKM sehingga 

prosentase ketuntasan ideal atau klasikal yaitu 75%, maka dapat di katakan bahwa 

pembelajaran tersebut belum berhasil. Hasil observasi yang saya lakukan di SDN 

4 Pakis pada hari senin tanggal 2 april 2012 bahwa rendahnya nilai hasil belajar 

dialami oleh siswa kelas V pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

materi sistem pernapasan pada manusia. Hasil evaluasi belajar yang dicapai siswa 

kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes formatif, yakni dari 28 

siswa yang memperoleh nilai tuntas atau nilai  KKM (63) hanya 12 siswa atau 

tingkat ketuntasan klasikal baru  mencapai 45%. 

Hasil wawancara dengan guru kelas V pada hari sabtu tanggal 6 april 2012 

bahwa rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dalam hal materi 

sistem pernapasan pada manusia, disebabkan dari faktor guru, siswa dan sarana 

prasarana. Faktor dari guru contohnya dari RPP yang telah disusun, di SDN 4 

Pakis guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

disusun sebelumnya, hanya saja guru belum menggunakan media yang sesuai. 

Media yang digunakan hanya gambar yang ada pada buku, kemudian  guru hanya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. Untuk itu media 
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yang digunakan belum mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu 

guru hanya memberikan penjelasan tentang sistem  pernapasan pada manusia 

secara minim. Materi ini membutuhkan suatu media yang nyata untuk 

memahaminya. Semua siswa tidak dapat melihat dengan nyata bagian-bagian 

yang ada didalam tubuh manusia, khususnya pada sistem pernapasan. Guru hanya 

menjelaskan ini hidung, trakea, bronkus, bronkioulus,  paru-paru,dll. oleh karena 

itu siswa hanya melihat gambaran kecil dari bagian alat pernapasan pada manusia. 

Sedangkan faktor dari siswa yaitu minat belajar menjadi kurang karena sarana dan 

prasarana belum menunjang. Motivasi atau minat belajar siswa di SDN 4 Pakis 

juga sangat rendah, oleh karena itu siswa cenderung bosan dan mengakibatkan 

hasil belajar siswa kurang. Hal ini dapat dilihat ketika guru memberikan 

penjelasan mereka selalu ramai sendiri dan asyik bermain dengan teman-

temannya. Sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa sangat rendah pada materi 

sistem pernapasan pada manusia. 

Pelajaran IPA pada materi sistem pernapasan pada manusia, guru hanya 

dapat menyampaikan dengan bercerita tentang proses pernapasan pada manusia. 

Namun hasil yang dicapai tentu berbeda dengan jika guru menunjukkan dalam 

bentuk benda kongkret. jika dengan guru meminta siswa untuk melihat program 

film bingkai akan terjadi proses belajar yang efisien. Misal saja guru ingin 

menunjukkan sistem parnapasan pada manusia, guru dapat memakai film gelang, 

film ataupun video. Arief (2010:6) Semua akan lebih kongkret daripada guru 

ceritakan secara verbal semata, tidak selamanya akan membawa siswa ke benda/ 

objek/ peristiwa nyata atau sebaliknya membawa benda/ objek/ peristiwa nyata ke 
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siswa, mungkin dilakukan. Model, gambar, bagan, film bingkai, film gelang, dan 

film bisa menyajikan pesan tersebut dengan baik. 

Media audio visual yang efisien yaitu digunakan untuk menampilkan 

rangkuman materi secara urut, menampilkan visualisasi statistik dengan 

mempersiapkan grafik, mengilustrasikan dan menguatkan pendapat, dan untuk 

memperjelas ide-ide secara nyata. Oleh  karena itu kelebihan dari media audio 

visual dalam meningkatkan hasil belajar siswa adalah menyajikan benda atau 

peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem 

tubuh manusia, beredarnya planet, berkembangnya bunga serta untuk 

meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa (Arief, 2010:7). Berdasarkan uraian 

tersebut, maka peneliti terrmotivasi untuk melaksanakan penelitian menggunakan 

media pembelajaran audio visual yang menggunakan alat LCD Proyektor, dengan 

judul “Penggunaan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Terhadap Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia Siswa Kelas V SDN 4 Pakis, 

Grobogan”. 

 

B. Fokus Masalah 

Dari hasil pengamatan penulis di kelas V SDN 4 Pakis, pada pelajaran IPA 

dalam SK : Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan, KD : 

mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. Peserta didik belum mampu 

mencapai hasil KKM, karena menurut mereka sangat sulit untuk mempelajari 

sistem pernapasan pada manusia hanya melalui media buku saja. Sehingga peserta 

didik hanya dapat membayangkan saja proses pernapasan pada manusia 
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Untuk pemecahan masalah yang telah diuraikan diatas, direncanakan akan 

dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan media audio visual 

dalam proses pembelajaran. Maksud dan tujuan peneliti menggunakan media 

audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada meteri sistem 

pernapasan pada manusia. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah umum 

penelitian adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi 

sistem pernapasan pada manusia melalui media audio visual siswa kelas V SDN 4 

Pakis? 

Dengan demikian peneliti menemukan rumusan masalah yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media audio visual dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa terhadap materi sistem pernapasan pada manusia? 

2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi sistem 

pernapasan pada manusia melalui media audio visual siswa kelas V SDN 4 

Pakis? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan penggunaan media audio visual dapat meningkatkan 

hasil belajar  siswa  terhadap materi sistem pernapasan pada manusia. 
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2. Mendiskripsikan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan pada 

manusia melalui media audio visual pada siswa kelas V SDN 4 Pakis 

Grobogan.  

 

E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

a. Sebagai masukan dalam menyusun program peningkatan kualitas 

sekolah 

b. Peningkatan keprofesionalan guru sebagai personel kunci sekolah. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat melakukan refleksi diri atas kekurangan yang telah dilakukan 

dalam peningkatan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran 

b. Mengetahui cara yang efektif untuk memecahkan permasalahan 

pembelajaran, yaitu tentang materi sistem pernapasan pada manusia. 

3. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA yaitu 

tentang materi sistem pernapasan pada manusia. 

b. Dapat menemukan cara belajar yang efektif dalam pembelajaran IPA 

yaitu tentang materi sistem pernapasan pada manusia. 
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F. Batasan Istilah 

a. Media pembelajaran adalah media-media yang membawa pesan-pesan 

atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-

maksud pembelajaran menurut Heinich (dalam Ahsanuddin. 2006) 

b. Madia Audio Visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur  

gambar menurut Arsyad (2009:148) 

c. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Horward Kingsley dalam Sudjana 

(2005:22) ). 

d. Sistem prnapasan atau Respirasi adalah sistem pada manusia yang 

berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan 

karbondioksida melalui paru-paru.  

(http://link-psychology.blogspot.com/2012/04/sistem-pernapasan-pada-

manusia.html) 

http://link-psychology.blogspot.com/2012/04/sistem-pernapasan-pada-manusia.html
http://link-psychology.blogspot.com/2012/04/sistem-pernapasan-pada-manusia.html

