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BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini mepaparkan latar belakang dilakukannya penelitian,

hal-hal yang menjadi rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat

penelitian, definisi operasional, dan diakhiri dengan batasan masalah.

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu pengetahuan yang

mempelajari dan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa alam. Pelajaran IPA

memuat pengetahuan-pengetahuan alam yang dekat dengan kehidupan siswa

sehari-hari. Siswa diharapkan dapat mengenal dan mengetahui pengetahuan-

pengetahuan alam disekitarnya, serta ikut melindungi alam supaya tetap terjaga

dengan baik (Samatowa, 2010: 19).

IPA pelajaran yang penting diajarkan di sekolah karena membantu siswa

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih

lanjut dalam menerapkan kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada metode

ilmiah. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman secara

langsung untuk mengembangkan kompetensi dan memperoleh pemahaman yang

mendalam tentang alam sekitar (Trianto, 2007: 103). Hasil observasi dan

wawancara guru kelas V-A, V-B dan V-C di SDN wates hasil belajar IPA masih

rendah. Hal ini ditunjukkan hasil nilai UTS semester gasal sebagian siswa belum

mencapai standar ketuntasan minimal (KKM). Batas nilai KKM IPA yang telah

ditentukan adalah 72. Namun, siswa yang belum tuntas hasil belajarnya pada

kelas V-A sebanyak 2 siswa dari 30 siswa, kelas V-B sebanyak 10 siswa dari 31
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siswa, dan kelas V-C sebanyak 18 siswa dari 32 siswa. Prestasi belajar siswa kelas

V-A yang tinggi menjadikan kelas tersebut tidak digunakan dalam penelitian,

melainkan kelas V-B dan V-C yang akan digunakan karena mempunyai

karakteristik yang hampir sama sehingga tidak menimbulkan bias penelitian.

Pembelajaran IPA yang kurang optimal menyebabkan pembelajaran

belum mencapai tujuan pendidikan, padahal hasil akhir pembelajaran adalah

tercapainya tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sisdiknas pasal 3 sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2003: 4).

Pembelajaran yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa yang tertuang pada Permendiknas Nomor 41

Tahun 2007 sebagai berikut:

Pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta
psikologis (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007: 10).

Proses pembelajaran juga tertuang pada Permendikbud Nomor 65 Tahun

2013 bahwa “kegiatan inti pembelajaran menggunakan model, metode, media,

dan sumber belajar sesuai karakteristik peserta didik” (Republik Indonesia, 2013:

11). Pembelajaran IPA seharusnya dilakukan secara aktif dengan melibatkan

siswa dalam proses pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang

bervariasi, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dalam pembelajaran.
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Namun, proses pembelajaran yang dilakukan guru ternyata banyak menjelaskan

dan media yang dipakai hanya berpedoman pada buku saja sehingga membuat

siswa bosan selama proses pembelajaran.

Pembelajaran yang terus-menerus dilakukan secara konvensional dalam

mempelajari IPA menimbulkan masalah, yaitu rendahnya hasil belajar siswa.

Permasalahan tersebut perlu segera diatasi, salah satunya dengan menggunakan

media pembelajaran. Media yang dapat digunakan adalah media Magnet Cards.

Media ini merupakan representatif pembelajaran IPA tentang proses daur air yang

terjadi di alam. Media Magnet Cards adalah media dengan kartu-kartu bermagnet

yang harus ditempelkan pada papan bermagnet secara urut sehingga siswa terlibat

secara aktif dalam proses pembelajaran. Media ini membantu siswa aktif mencoba

dan mencari tahu sendiri tentang pelajaran yang sedang dipelajari, sedangkan guru

di kelas hanya bertugas sebagai fasilitator dan motivator.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diadakan penelitian dengan

judul “Pengaruh Media Magnet Cards Terhadap Prestasi Belajar IPA Materi

Proses Daur Air Siswa Kelas V SDN Wates Kecamatan Wates Kabupaten

Kediri”. Media ini diharapkan dapat membantu guru dalam penyampaian pesan

dan prestasi belajar siswa meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat

dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan media Magnet Cards pada pembelajaran IPA

materi proses daur air siswa kelas V di SDN Wates Kecamatan Wates

Kabupaten Kediri?
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2. Bagaimanakah prestasi belajar  IPA materi proses daur air siswa kelas V di

SDN Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

3. Apakah ada pengaruh media Magnet Cards terhadap prestasi belajar IPA

materi proses daur air siswa kelas V di SDN Wates Kecamatan Wates

Kapubaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan

dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan penggunaan media Magnet Cards pada pembelajaran IPA

materi proses daur air siswa kelas V di SDN Wates Kapubaten Kediri.

2. Mendeskripsikan prestasi belajar  IPA materi proses daur air siswa kelas V di

SDN Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

3. Menjelaskan adanya pengaruh media Magnet Cards terhadap prestasi belajar

IPA materi proses daur air siswa kelas V di SDN Wates Kapubaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan media pembelajaran untuk

meningkatkan prestasi belajar IPA siswa.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan

penelitian-penelitian yang menggunakan media pembelajaran IPA.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai wahana bagi peneliti dalam mengembangkan

media pembelajaran dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa.

b. Bagi Sekolah

Memberikan informasi dan bahan tambahan bagi sekolah untuk

memanfaatkan media secara optimal sehingga membantu proses

pembelajaran.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan

pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta ikut

memberikan pengawasan terhadap kebijakan di bidang pendidikan sesuai

dengan aturan yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang dianggap khusus, agar tidak terjadi kesalahan

penafsiran adalah sebagai berikut:

1. Media Magnet Cards

Media Magnet Cards adalah media bermagnet tentang proses daur air yang

dilengkapi dengan kartu-kartu bermagnet untuk membantu pemahaman siswa

dalam belajar sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa.

2. Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah puncak hasil belajar yang mencerminkan keberhasilan

siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan selama mengikuti

pembelajaran dalam periode tertentu.

 



6

3. Ilmu Pengetahuan Alam

Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam

yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari yang penelitiannya

dilakukan secara sistematis melalui prosedur ilmiah.

F. Batasan Masalah

Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi peningkaatan prestasi

belajar IPA, maka peneliti membatasi masalah pada enam faktor saja sebagai

berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran IPA materi proses daur air

siswa kelas V SDN Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

2. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan penggunaan media

Magnet Cards pada pembelajaran IPA materi proses daur air siswa kelas

V di SDN Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

3. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan prestasi belajar IPA materi

proses daur air siswa kelas V di SDN Wates Kecamatan Wates Kabupaten

Kediri.

4. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh media Magnet

Cards terhadap prestasi belajar IPA materi proses daur air siswa kelas V di

SDN Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

5. Tempat penelitian ini terbatas dilakukan di SDN Wates Kecamatan Wates

Kabupaten Kediri.

6. Subyek penelitian adalah siswa kelas V di SDN Wates Kecamatan Wates

Kabupaten Kediri.

 


