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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang mendasari perkembangan 

teknologi dan mempunyai peranan penting dalam memajukan daya pikir 

manusia. Pembelajaran IPA diberikan kepada peserta didik mulai SD sebagai 

bekal untuk memberikan pengetahuan tentang Lingkungan Alam, 

mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk memahami 

dan menyesuaikan diri terhadap fenomena dan perubahan-perubahan 

lingkungan sekitar. Selain itu, pembelajaran IPA juga menekankan kepada tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. Aspek kognitif 

meliputi pengalaman belajar yang menitik beratkan pada hasil intelektual 

(konsep) dan pengetahuan yang diperoleh siswa. Misalnya :pengertian dan 

pemahaman. Aspek afektif meliputi pengalaman belajar yang menitik beratkan 

kepada perasaan dan emosi, seperti :sikap, motivasi dan upaya penyesuaian 

diri. Dalam belajar mengajar, motivasi merupakan penggerak dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar mengajar yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar (Sardiman, 2006). Sedangkan aspek psikomotor meliputi 

berbagai jenis keterampilan. Dalam mengembangkan ketiga aspek tersebut 

hendaknya pembelajaran dilaksanakan melalui pengalaman secara langsung. 

Pembelajaran secara langsung dengan melibatkan peserta didik secara aktif 

akan sangat bermakna bagi peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik 
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berinteraksi secara langsung terhadap materi yang dipelajari yaitu pada materi 

perubahan lingkungan fisik terhadap daratan ( erosi, abrasi, banjir dan tanah 

longsor ).  

Berdasarkan observasi awal yang didapat oleh peneliti di SDN 

Tunggulwulung 2 Malang dari pengamatan perilaku guru mengajar dan 

perilaku siswa ketika menerima pembelajaran masih bersifat pasif dan kurang 

menarik. Salah satu faktor yang menyebabkan pembelajaran pasif dan kurang 

menarik yaitu media yang di gunakan guru kurang mendukung yang hanya 

memanfaatkan papan tulis saja, metode yang digunakan hanya metode ceramah 

saja, pembelajaran yang disampaikan guru kurang menyenangkan, guru hanya 

bersifat pasif yang hanya menjelaskan materi dengan duduk di meja guru, 

ketika mengevaluasi siswa setelah selesai pembelajaran guru hanya 

memberikan soal dan kemudian di koreksi bersama-sama.  

Pengamatan yang dilakukan peneliti tidak hanya pada perilaku guru ketika 

mengajar tetapi juga mengamati perilaku siswa ketika menerima pembelajaran. 

Siswa tidak memiliki motivasi belajar dan siswa hanya bersifat pasif yang 

hanya duduk dan mendengarkan ceramah dari guru, media dan sumber belajar 

yang digunakan hanya LKS dan buku paket, setelah materi yang disampaikan 

oleh guru selesai siswa diminta untuk mengerjakan  LKS dan di koreksi 

bersama-sama dan pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk 

menyimpulkan materi yang sudah dibahas.  

Sehingga semua ini berpengaruh pada hasil belajar siswa pada saat 

ulangan harian materi perubahan lingkungan fisik terhadap daratan ( erosi, 
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abrasi, banjir dan tanah longsor ). Berdasarkan hasil ulangan harian 

menunjukkan hanya 10 dari 34 siswa yang tuntas dalam belajarnya atau 

presentase belajar hanya 29%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembelajaran 

tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70 sehingga perlu 

diadakan perbaikan dan pemilihan media yang tepat.     

Sehubungan dengan rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya motivasi 

belajar, media yang kurang mendukung dan kurang pahamnya siswa dalam 

menyimpulkan materi tentang perubahan lingkungan fisik daratan yang 

berdampak pada menurunnya hasil belajar siswa, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan menggunakan media kliping dalam penelitian ini. 

 Media kliping merupakan suatu media pembelajaran yang mencari materi 

pada koran atau majalah yang kemudian digunting dan ditempel pada kertas 

manila atau kertas gambar. Media pembelajaran ini diciptakan untuk 

meningkatkan daya pikir siswa dan kemampuan siswa dalam menyimpulkan 

materi yang dibahas. Dengan menggunakan media kliping diharapkan 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan membuat motivasi siswa 

menjadi meningkat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

menerapkan media Kliping dan  penelitian ini berjudul “Meningkatkan hasil 

belajar siswa dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media kliping 

pada materi perubahan lingkungan fisik daratan kelas IV di SDN 

Tunggulwulung 2 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Apakah dengan menggunakan media kliping dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi perubahan lingkungan fisik daratan (erosi, 

abrasi, banjir dan tanah longsor ) di SDN Tunggulwulung 2 Malang? 

2) Apakah dengan menggunakan media kliping dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada materi perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir dan tanah longsor ) di SDN Tunggulwulung 2  

Malang ? 

1.3 Pemecahan Masalah 

Untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar IPA tentang 

perubahan lingkungan fisik daratan ( erosi, abrasi, banjir dan tanah longsor ) 

pada siswa kelas IV SDN Tunggulwulung 2 Malang, peneliti menggunakan 

media kliping yang merupakan media pembelajaran. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini adalah 

untuk: 

1) Meningkatkan hasil belajar IPA pada materi perubahan lingkungan fisik 

daratan (erosi, abrasi, banjir dan tanah longsor ) pada kelas IV SDN 

Tunggulwulung 2 Malang. 
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2) Meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi perubahan lingkungan 

fisik daratan ( erosi, abrasi, banjir dan tanah longsor)pada kelas IV SDN 

Tunggulwulung 2 Malang.  

1.5 Hipotesis Tindakan 

1) “Jika menggunakan media kliping, maka dapat meningkatan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Tunggulwulung 2 Malang pada materi perubahan 

lingkungan fisik daratan . ( erosi, abrasi, banjir dan tanah longsor ) 

2) “ Jika menggunakan media kliping, maka dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas IV SDN Tunggulwulung 2 Malang pada materi 

perubahan lingkungan fisik daratan ( erosi, abrasi, banjir dan tanah 

longsor). 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1) Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang media kliping dalam 

meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar IPA, pada siswa kelas IV 

SDN Tunggulwulung 2 Malang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

penentuan pengajaran. 

2) Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk media dalam pembelajaran IPA dan 

mata pelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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3) Bagi Siswa 

Memberi motivasi siswa untuk belajar lebih giat dan menciptakan suasana 

kelas menjadi aktif, kreatif dan menyenangkan serta meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang tinggi sehingga dapat menciptakan hasil 

belajar siswa. 

1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Peneliti akan menunjukkan ruang lingkup dan batasan penelitian dari 

penjelasan permasalahan yang di angkat yaitu “meningkatkan hasil belajar dan 

motivasi belajar dengan menggunakan media kliping pada materi perubahan 

lingkungan fisik daratan ( erosi, abrasi, banjir dan tanah longsor ) kelas IV 

SDN Tunggulwulung 2 Malang“. 

1) Ruang Lingkup 

Penggunaan media kliping untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi 

belajar siswa IPA digunakan pada materi perubahan lingkungan fisik 

daratan ( erosi, abrasi, banjir dan tanah longsor ) 

2) Batasan Penelitian 

a) Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran IPA pada materi 

perubahan lingkungan fisik daratan ( erosi, abrasi, banjir dan tanah 

longsor ) yang terdapat pada KTSP kelas IV SDN Tunggulwulung 2 

Malang. 

b) Penelitian ini yang difokuskan pada satu sekolah yaitu siswa kelas IV 

SDN Tunggulwulung 2 Malang. 
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1.8 Batasan Istilah 

1) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

2) Motivasi dapat dikatakan sebagai kesuluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan 

arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan yang ada dapat tercapai. 

3) Hasil belajar merupakan akhir pengambilan keputusan mengenai tinggi 

rendahnya nilai yang diperoleh siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

4) Mata pelajaran IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui suatu pengamatan yang tepat serta menggunakan prosedur yang 

benar dan menjelaskan menggunakan media atau peralatan yang sesuai 

sehingga dihasilkan kesimpulan yang benar. 

5) Media kliping merupakan suatu media yang didalamnya berupa guntingan 

artikel, karya tulis atau cerita yang dianggap penting dari surat kabar atau 

majalah untuk disimpan atau didokumentasikan. 


