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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar merupakan

dasar meletakkan dasar–dasar untuk  mengenal, mempelajari alam sekitar beserta

isinya, mencari tahu tentang alam secara sistematis. Pembelajaran IPA di SD

bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman

konsep–konsep IPA yang bermanfaat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari–

hari, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang

hubungan yang saling mempengaruhi, mengembangkan ketrampilan proses untuk

menyelidiki alam sekitar dan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

(Depdiknas, 2005:3)

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual

(Contectual Teaching and Learning) untuk memperkuat,  memperluas dan

menerapkan pengetahuan serta ketrampilan akademik siswa dalam berbagai

tatanan sekolah maupun luar sekolah agar dapat memecahkan masalah dunia

nyata atau masalah yang disimulasikan (University of Washington dalam

Depdiknas, 2006:13). Dalam pelaksanaannya, pendekatan kontekstual akan selalu

berhubungan dengan erat dengan pengalaman yang sesungguhnya sehingga terjadi

penekanan proses berfikir  tingkat tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin,

pengumpulan data, analisis serta pensintesisan informasi dan data dari  berbagai

sumber dan pandangan (Blanchard dalam Depdiknas, 2006:13).
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Pembahasan kompetensi dasar 7.4 tentang mendeskripsikan proses daur air

dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya pada kelas VA semester

genap di SDN Tulungrejo 01 Bumiaji, selama ini dilaksanakan dengan metode

diskusi, ceramah dan tanya jawab pengalaman siswa tentang terjadinya daur air.

Melalui metode ceramah dan tanya jawab ini, siswa cenderung mendengarkan,

mencatat dan menghafal, dan guru memaksa siswa untuk dapat mengerjakan

berbagai tuntutan dalam penilaian. Pada saat pembelajaran tentang materi daur air

guru biasanya menggunakan media gambar. Hal ini menyebabkan siswa kurang

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan tidak punya inisiatif serta

kontribusi baik secara intelektual maupun emosional. Pertanyaan dari siswa,

gagasan, maupun pendapat jarang muncul. Pada pembelajaran tersebut

pendekatan kontekstual terbatas pada tanya jawab saja tanpa adanya proses

mengalami secara secara langsung dan tanpa proses berfikir  tingkat tinggi,

maupun analisis serta pensintesisan informasi sehingga pembelajaran menjadi

kurang bermakna.

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran IPA kelas V di SDN

Tulungrejo 01 pada tahun pelajaran 2008/2009 dan tahun pelajaran 2009/2010

adalah 70. Tingkat ketuntasan klasikal yang dinyatakan dengan jumlah siswa yang

nilainya mencapai KKM pada tahun pelajaran 2008/2009 adalah sebesar 17 siswa

dari 27 atau 61, 3%. Sehingga pada tahun pelajaran 2008/2009 terdapat 10 siswa

yang harus mengikuti remidial. Tingkat ketuntasan klasikal pada tahun pelajaran

2009/2010 adalah sebesar 21 siswa dari 34 atau 62%, sehingga remidial diikuti

oleh 13 siswa.
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Hasil test tulis yang diadakan selama ini, ternyata daya serapan konsep

tidak optimal dan tidak semua indikator dapat dicapai siswa dengan baik.

Beberapa siswa masih kesulitan untuk memahami konsep daur air sehingga tidak

dapat mendiskripsikan proses terjadinya hujan dan menjelaskan faktor–faktor

penentu terjadinya hujan. Pada indikator menjelaskan kegunaan air dalam

kehidupan pada tahun pelajaran 2008/2009 siswa taraf pencapaian siswa sekitar

69%, sedangkan pada tahun 2009/2010 taraf pencapaian siswa sekitar 72%. Pada

indikator mendeskripsikan proses terjadinya hujan pada tahun pelajaran

2008/2009 siswa taraf pencapaian siswa sekitar 59%, sedangkan pada tahun

2009/2010 taraf pencapaian siswa sekitar 57%. Pada indikator menjelaskan

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air di alam pada tahun pelajaran

2008/2009 siswa taraf pencapaian siswa sekitar 56%, sedangkan pada tahun

2009/2010 taraf pencapaian siswa sekitar 57%.

Minat belajar siswa di SDN Tulungrejo 01 terhadap pembelajaran IPA

juga rendah. Berdasarkan wawancara informal dengan beberapa sampel siswa,

ternyata siswa menganggap pembelajaran IPA itu membosankan, tidak menarik

dan diharuskan banyak menghafalkan materi. Rendahnya minat belajar pada siswa

selain disebabkan ketidaktepatan metodologis, juga berakar pada paradigma

pendidikan konvensional yang selalu menggunakan metode pembelajaran klasikal

dan ceramah, tanpa pernah diselingi berbagai metode yang bervariasi (Sukidin,

2007:153)

Pendekatan proses yang mengutamakan proses belajar daripada hasil

belajar, lebih sesuai jika diterapkan dalam pembelajaran IPA, karena akan

melibatkan berbagai panca indera dalam belajar. Semakin banyak panca indera
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yang dipergunakan pembelajaran akan semakin bermakna. Tingkat keberhasilan

pembelajaran siswa dari aktivitas membaca 10%, mendengar 20%, melihat 30%,

mendengar dan melihat keberhasilannya 50%, membicarakan  dengan orang lain

70%, mengalami sendiri 80% (Ella Yulaelawati, 2004:121). Dalam hal

pembelajaran materi daur air, keterlibatan panca indera dapat ditingkatkan dengan

membuat simulasi terjadinya hujan dengan berbagai media yang sesuai. Peristiwa

terjadi hujan diawali dengan penguapan air laut oleh panas matahari, kemudian

pergerakkan awan oleh dan pendingin uap air di udara. Proses-proses tersebut

dapat dianalogkan dengan beberapa media, penguapan air laut digantikan dengan

air panas yang ada nampan, peristiwa pergerakan awan oleh angin dapat

digantikan hembusan angin dari kipas, sedangkan pengembunan diciptakan

dengan pendinginan dengan es batu.

Model pembelajaran yang dapat dilaksanakan adalah model pembelajaran

langsung. Dalam pembelajaran langsung guru  diharuskan mendemonstrasikan

pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa secara langkah

demi langkah. Model pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan

deklaratif yang terstuktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi

selangkah.

Bertolak dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka dilakukan

upaya pemecahan masalah melalui penelitian tindakan kelas dengan judul

“ Penggunaan Media Miniasi dalam Pembelajaran Langsung untuk Meningkatkan

Minat Belajar dan Pemahaman Konsep Daur Air pada Siswa Kelas VA SDN

Tulungrejo 01 Kec. Bumiaji Kota Batu”
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1.2   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini

adalah :

Bagaimanakah penggunaan media miniasi dalam pembelajaran langsung

dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep daur air pada siswa

kelas VA SDN Tulungrejo 01 Kec. Bumiaji Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan  :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran langsung dengan menggunakan

media miniasi sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman

konsep daur air pada siswa berkemampuan rendah di Kelas VA

SDN Tulungrejo 01 Kec. Bumiaji SDN Tulungrejo 01 Kota Batu

2. Mengetahui peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep daur air

dengan menggunakan media miniasi dalam pembelajaran langsung pada

siswa Kelas VA SDN Tulungrejo 01 Kec. Bumiaji SDN Tulungrejo 01 Kota

Batu

1.4  Manfaat  Penelitian

Informasi yang diperoleh dari hasi penelitian ini akan bermanfaat bagi :

a. Bagi Guru

Guru akan termotivasi untuk menemukan  berbagai media pembelajaran

yang lebih efektif sehingga meningkatkan mutu pembelajarannya. Sehingga siswa

dapat mengikuti pembelajaran lebih menyenangkan, menarik, sehingga

meningkatkan motivasi dan penguasaan materi.
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b. Bagi Sekolah yang bersangkutan

Dapat dijadikan referensi variasi media pembelajaran pada materi daur air

disamping sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan peningkatan

SDM guru

c. Bagi Peneliti

Dapat membantu mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi

dan mendapat tambahan wawasan serta keterampilan pembelajaran yang dapat

digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajarannya.

1.5 Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam

laporan ini didefinisikan sebagai berikut:

1) Pembelajaran langsung adalah model pembelajaran dimana guru harus

mendemostrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatihkan

kepada siswa secara langkah demi langkah (Depdiknas, 2005:3-5)

2) Media miniasi berasal dari gabungan kata miniatur dan rekonstruksi.

Miniatur berarti tiruan sesuatu dalam  skala yang diperkecil sedangkan

rekonstruksi bermakna mengurutkan atau merekayasa ulang, sehingga

miniasi berarti  tiruan atau rekayasa dari suatu proses, mekanisme atau urut-

urutan kejadian dengan menggunakan alat yang ukurannya diperkecil dalam

skala tertentu (Sukistono, 2006:8).

3) Pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu rancangan

atau ide abstrak (Depdiknas, 2006).



7

4) Minat belajar adalah suatu motif yang menyebabkan individu berhubungan

secara aktif dengan sesuatu yang menariknya (Pasaribu dan Simanjuntak,

1983:52)

5) Daur Air adalah  sesuai  kompetensi dasar 7.4 Mendeskripsikan proses daur

air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi. Daur air merupakan

perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu

(Haryanto, 2004:209)


