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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan itu menyangkut kehidupan dan masa depan suatu bangsa. 

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia suatu bangsa 

yang berkualitas pula. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi 

tanggungjawab bersama antara guru, siswa, orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

Belajar adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang terhadap siswa atau 

orang lain, agar siswa atau orang lain memiliki pengetahuan. Dalam proses 

pendidikan terjadi perubahan tingkah laku, bukan saja  perubahan dari tidak tahu 

menjadi tahu, tetapi lebih dari itu perubahan yang diharapkan meliputi tiga ranah 

pendidikan (Hawignyo, 2005), seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Ranah kognitif mencakup ingatan, pemahaman, penerapan, penguraian penyusunan 

dan penilaian. Hasil aspek kognitif melahirkan sikap dari tidak tahu menjadi tahu, 

dan tidak bisa menjadi bisa. Ranah afektif meliputi kesadaran, partisipasi, 

penghayatan nilai, pengorganisaian nilai dan karekteristik diri. Sedangkan aspek 

psikomotorik melingkupi gerakan dan kemampuan jasmani. 

 Selama ini pembelajaran yang dilakukan kurang meyentuh  aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik, pembelajaran kurang memberi ruang gerak yang 

melibatkan siswa, sehingga siswa hanya menjadi pendengar dan penerima yang 

baik. Berdasarkan pengalaman penulis  kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi 

oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki motivasi belajar dan rendahnya aktifitas 

belajar. Dibutuhkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan upaya 

membangkitkan motivasi belajar siswa, misalnya dengan membimbing siswa untuk 

terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa atau memberikan 
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pengalaman serta guru berperan sebagai pembimbing, untuk menemukan konsep-

konsep yang ada. 

Selama ini pembelajaran yang dilakukan banyak menggunakan metode 

ceramah dan kurang memberi ruang gerak dan melibatkan siswa sehingga siswa 

sebagai pendengar dan penerima yang baik. Berdasarkan pengalaman penulis 

dilapangan, kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh sejumlah siswa yang 

tidak memiliki motivasi belajar dan rendahnya aktifitas belajar. Untuk itu 

dibutuhkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan upaya membangkitkan 

motivasi belajar siswa, misalnya dengan membimbing siswa untuk terlibat langsung 

dalam kegiatan yang melibatkan siswa atau memberikan pengalaman serta guru 

berperan sebagai pembimbing, untuk menemukan konsep IPA. 

Dengan demikian  guru perlu memikirkan alternatif pemecahannya  dalam 

upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Bagaimana cara guru memecahkan 

masalah tersebut? maka guru perlu mengembangkan metode agar motivasi belajar 

dan aktifias belajar dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian penulis mencoba menerapkan salah satu metode 

pembelajaran simulasi yang akan diterapkan pada pembelajarn IPA yang 

dilaksanakan di SDN Oro-oro Ombo 03 Batu. Sebelum metode simulasi kita 

terapkan pada proses pembelajaran perlu kita ketahui  apa yang dimaksud dengan 

metode simulasi dalam pembelajaran, menurut Abimanyu dkk.(2008) dalam buku 

strategi pembelajaran menyatakan bahwa metode simulasi digunakan untuk 

menirukan keadaan sebenarnya ke dalam situasi buatan, misalnya seorang guru 

mensimulasikan bagaimana cara melompat tinggi dengan gaya gunting atau seorang 

penatar P4 mensimulasikan kehidupan masyarakat Pancasila, dimana setiap peserta 

penataran ada yang berperan sebagai RW/RT dan anggota masyarakat yang 

kesemuanya berperan secara sunguh-sunguh. 
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Simulasi adalah suatu usaha pembelajaran untuk memperoleh pemahaman 

akan hakekat suatu konsep atau prinsip tertentu melalui proses kegiatan atau latihan 

dalam situasi tiruan. Dalam hal ini simulasi dalam pembelajaran IPA khususnya 

dalam kompetensi dasar peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi dan bulan  pada siswa 

kelas V SDN Oro-oro Ombo 03 Kota Batu. 

Penggunaan metode simulasi mempunyai kelebihan maupun kelemahan. 

Beberapa kelebihan digunakannya metode simulasi dalam pembelajaran, antara lain; 

(a) Menciptakan kegairahan siswa untuk belajar, (b) Mengembangkan daya cipta 

siswa, (c) Siswa dapat menguasai keterampilan atau konsep-konsep tertentu melalui 

simulasi, (d) Mengembangkan rasa percaya diri dan perasaan positif siswa, (e) 

Melalui simulasi kegiatan pembelajaran dapat berlangsung, walaupun tidak dalam 

situasi obyek yang sebenarnya, (f) Melalui simulasi siswa dibantu memahami hal-

hal yang abstrak, melalui kegiatan nyata, walaupun dalam bentuk tiruan. Sedangkan 

beberapa kelemahan adalah; pengetahuan yang tidak sama dengan fakta di kelas, 

memerlukan kreatifitas tinggi bagi seorang siswa. Maka guru perlu mengatasi 

kelemahan tersebut dengan pengkajian yang cermat tentang pengetahuan/ 

pemahaman yang disimulasikan, menyiapkan materi sebelum dimulai, guru perlu 

menjelaskan tentang pengetahuan, keterampilan siswa yang memegang peranan 

perlu latihan-latihan, setelah simulasi berakhir harus dilakukan diskusi balikan yang 

melibatkan semua siswa.. 

Penulis mencoba memanfaatkan metode simulasi agar hasil dari pada 

pembelajaran IPA nantinya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang 

secara otomatis dapat meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran IPA . 

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Peningkatan Prestasi 

Belajar IPA Siswa kelas V SDN Oro-oro Ombo 03 Batu Pada Pembelajaran 

Peristiwa Rotasi Bumi, Revolusi Bumi dan Bulan  Melalui Metode Simulasi” 
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B. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang tersebut dan pengalaman , maka dalam 

penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana  penggunaan metode simulasi dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas V SDN Oro-oro Ombo 03 pada pembelajaran peristiwa 

rotasi bumi, revolusi bumi dan bulan? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa siswa kelas V SDN Oro-oro 

Ombo 03 pada pembelajaran peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi dan bulan 

melalui metode simulasi?  

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui dengan penggunaan metode simulasi ini apakah dapat   

       meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Oro-oro Ombo 03 Batu 

pada pembelajaran peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi dan bulan. 

2.    Untuk meningkatan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Oro-oro    

       Ombo 03 Batu pada pembelajaran peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi    

       dan bulan melalui metode simulasi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini  berguna karena hasilnya dapat memberikan manfaat  yang 

berarti bagi instansi dan perorangan, seperti tersebut di bawah ini. 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran IPA dan peningkatan mutu pendidikan 

khususnya di SDN Oro-oro ombo 03 Batu. 
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b. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi untuk mengadakan 

pembinaan terhadap guru dalam pemilihan strategi pembelajaran yang 

efektif sehingga prestasi belajar IPA dapat meningkat. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini sebagai bahan acuan untuk memilih dan 

melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif dalam rangka 

meningkatkan pemahaman maupun prestasi belajar IPA. 

d. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman siswa secara 

otomatis akan meningkatkan prestasi belajar IPA yang lebih baik. 

 

E. Definisi Istilah 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka berikut akan 

dijelaskan beberapa definisi istilah. 

1. Prestasi belajar 

 Prestasi belajar merupakan tingkat kecakapan atau keberhasilan yang 

diperoleh siswa dari pengalaman dan latihan yang diikuti selama proses 

belajar mengajar. Prestasi belajar bisa dilihat pada suatu mata pelajaran 

tertentu, yaitu lewat evaluasi/ penilaian. 

2. Peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi, dan bulan merupakan sebuah 

peristiwa yang terjadi dimana bumi berotasi pada porosnya dan 

peristiwa bumi bersama bulan berevolusi mengelilingi matahari. 

3. Metode Simulasi 
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 Metode simulasi adalah suatu pembelajaran untuk memperoleh 

pemahaman akan hakekat suatu prinsip, atau suatu keterampilan tertentu 

melalui proses kegiatan atau latihan dalam situasi tiruan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


