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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.   Latar Belakang 

 Proses pembelajaran di dalam kelas harus variatif agar peserta didik tidak 

mengalami kejenuhan. Seperti halnya pada saat pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam, guru harus menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Misalnya model 

pembelajaran kooperatif, RME (Realistik Mathemathic Education), pembelajaran 

berbasis masalah dan lain lain. 

 Kegiatan belajar mengajar siswa SDN Tambaksari III Pasuruan  

berlangsung sudah baik, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang di alami 

oleh siswa dari ranah kognitif dan psikomotor. Berdasarkan hasil observasi pada 

tanggal 8 Agustus 2015 yang dilakukan di SDN Tambaksari III Pasuruan, hasil 

belajar peserta didik kelas IV yang berjumlah 17 dalam mata pelajaran IPA 

sebanyak 47,1 % telah tuntas sedangkan 52,9 % belum tuntas dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 67. Dari hasil wawancara 

dengan guru, peserta didik mengalami kejenuhan pada saat proses pembelajaran 

IPA.  

 Mereka beranggapan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah penugasan 

yang rumit dan menghafal dengan detail. Peserta didik kurang bersemangat dalam  

mengikuti pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sehingga mereka cenderung 

pasif. Dalam pembelajaran di kelas guru telah mencoba menggunakan model 

pembelajaran dan memberikan penugasan kepada peserta didik sabagai latihan 

tetapi siswa belum menunjukkan hasil belajarnya secara maksimal. Terbatasnya 
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media yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam, sehingga peserta didik kurang terlibat aktif dalam 

pembelajaran di kelas, kurang termotivasi untuk belajar dan menyebabkan peserta 

didik hanya dapat berandai-andai dengan materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan permasalahan yang dijumpai, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan 

yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar, dan dijelaskan 

dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul. 

Sebagaimana dinyatakan oleh (Sutrisno, 2007:19) Ilmu Pengetahuan Alam 

mengandung tiga hal: proses, prosedur dan produk, dan dalam proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ketiga hal tersebut diharapkan dapat 

muncul, sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh. 

(Trianto, 2007:101) menjelaskan kecenderungan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam pada masa kini adalah peserta didik hanya mempelajari IPA sebagai produk, 

menghafalkan konsep, teori dan hukum. Keadaan ini diperparah oleh 

pembelajaran yang berorientasi pada tes atau ujian. Akibatnya Ilmu Pengetahuan 

Alam sebagai proses, sikap dan aplikasi tidak tersentuh dalam pembelajaran.  

Kegiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam harus dilaksanakan 

dengan memperhatikan tingkat usia anak, yaitu pembelajaran harus mengaitkan 

materi dengan hal-hal konkrit, artinya materi yang diajarkan harus dapat dipahami 

dengan mudah oleh siswa. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA diperlukan sebuah model dan media 

pembelajaran yang tepat.  
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Selama ini di SD pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam disampaikan melalui 

metode ceramah dan diskusi, sehingga siswa tidak maksimal dalam memahami 

materi yang diajarkan oleh guru. Pada hal lain guru masih berpandangan pada 

paradigma lama yaitu tugas seorang guru adalah mengajarkan pengetahuan 

dengan cara dihafalkan oleh siswa, Sudibyo (2011:4). Pembelajaran masih 

berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Selain itu ceramah 

dijadikan pilihan utama metode mengajar.  Dapat disimpulkan dari hasil analisis 

kebutuhan bahwa sangat dibutuhkan sebuah media pembelajaran IPA yang 

berguna sebagai alat yang dapat menyalurkan informasi, pengetahuan dan dapat 

menarik motivasi belajar serta meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. 

 Untuk menjawab persoalan tersebut di atas, tentu diperlukan sebuah 

model pembelajaran yang harus digunakan oleh pendidik untuk memotivasi 

belajar peserta didik mata pelajaran IPA. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin 

mengembangkan sebuah media pembelajaran IPA untuk kelas IV  Sekolah Dasar. 

Hal ini yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa kelas IV SDN Tambaksari 

III Pasuruan. Maka dari itu perlu adanya tindakan untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi, yaitu dengan memperbaharui model pembelajaran IPA  yang sesuai 

dan yang variatif yang dapat membuat peserta didik menjadi semangat dan dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik.  

 Padahal pembelajaran IPA seharusnya dikemas menjadi suatu 

pembelajaran yang menyenangkan, seperti yang dikemukakan Heruman (2008) 

bahwa pada usia SD perkembangan kognitifnya masih terikat dengan obyek 

konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam pembelajaran IPA yang 

abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa media dan alat peraga yang dapat 
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memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami 

dan dimengerti oleh siswa.  

 Dalam mewujudkannya, hal ini guru harus berperan sebagai fasilitator. 

Seorang guru harus mempersiapkan semua yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran IPA, mulai dari perencanaan pembelajaran hingga media yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

Namun kenyataannya proses pembelajaran IPA di SDN Tambaksari III belum 

sepenuhnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Proses pembelajaran IPA masih 

berupa penyampaian materi saja, belum menggunakan media dan model 

pembelajaran yang sesuai. Padahal siswa kelas IV SDN Tambaksari III ini 

cenderung lebih senang untuk belajar berkelompok dan bermain. 

 Model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

dapat menciptakan karakter kerjasama, tanggungjawab dan rasa toleransi antara 

sesama peserta didik. Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe, salah 

satunya bermain peran. Tipe mencari pasangan merupakan suatu strategi yang 

dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan yaitu dengan 

mencari pasangan.   

 Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe bermain peran, 

diharapkan peserta didik menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA 

dan adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan. Dalam pembelajaran 

tersebut peserta didik dapat berperan aktif dalam suatu pembelajaran.  

Dikembangkan oleh Trianto (2011) “bicara memainkan peran penting 

dalam kehidupan anak. Bicara dapat memberikan pengaruh yang besar bagi 
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penyesuaian sosial dan pribadi anak”. Oleh karena itu, diperlukan perhatian 

terhadap keterampilan berbicara anak. Keterampilan berbicara penting diajarkan 

karena dengan keterampilan itu seorang siswa akan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berpikir 

tersebut akan terlatih ketika mereka mengorganisasikan, mengonsepkan, dan 

menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan. 

Pemilihan metode dalam mengajar sangat menentukan hasil belajar siswa. 

Karena metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, 

memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan 

tertentu, tetapi tidak setiap metode pembelajaran sesuai digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jika guru dalam pembelajaran 

menggunakan metode yang tepat maka hasil belajar siswa akan baik. 

Salah satu metode yang dapat mengarahkan siswa untuk memberikan 

pengalaman belajar secara langsung adalah metode bermain peran. Kegiatan 

metode pembelajaran bermain peran, siswa mencoba melakukan suatu 

pengalaman belajar yang bermakna. Metode pembelajaran bermain peran adalah 

suatu pembelajaran yang dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan suasana 

tertentu dengan melakukan pemeranan yang sudah direncanakan.  

Pada penelitian terdahulu dilakukan oleh Ayuningtyas (2011) tentang 

Meningkatkan Hasil Belajar Menyampaikan Pesan Melalui Metode Bermain 

Peran pada mata pelajaran IPA. Pembelajaran ini lebih berfokus pada 

penyampaian pesannya, namun metode yang digunakan sama yaitu bermain 

peran. Siswa lebih bersemangat dan antusias dalam bermain peran. Dengan 
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demikian proses pembelajaran IPA materi berbicara di sekolah yang menerapkan 

metode bermain peran, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 

berbicara siswa. 

Bukan hanya itu saja Sebagai acuan atau tindak lanjut untuk mengatasi 

masalah tersebut perlu adanya peningkatan system pembelajaran yang menarik 

khususnya terhadap media pembelajaran. Dalam Model Pembelajaran Mencari 

pasangan akan membantu siswa memahami materi yang telah dipelajari didalam 

kelas. Media tersebut mempunyai intisari mengajak siswa untuk memperhatikan 

penjelasan guru dilanjutkan melakukan permainan mencari pasangan dengan 

mengingat dan memahami serta mencari kesesuaian dari sebuah materi yang telah 

mereka terima. Model pembelajaran ini menggunakan media gambar dan teks 

identitas dari gambar dengan maksud siswa dapat lebih memahami kekonkritan 

materi. Konkritnya media gambar dan teks identitas gambar serta melakukan 

sebuah permainan siswa akan merasa senang dalam belajar menyelesaikan 

masalah dan hasil belajar siswa akan meningkat karena telah bermain dengan 

belajar 

 Berdasarkan hasil karakteristik permasalahan di atas, maka  akan 

dilakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Kombinasi Model 

Pembelajaran Mencari Pasangan Dengan Bermain Peran untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Tentang Memahami Rangka Manusia pada Siswa Kelas IV 

Di SDN Tambaksari 03 Pasuruan”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang timbul beberapa masalah yang berkaitan 

dengan hasil belajar IPA, pada penelitian ini penulis ingin mengajukan beberapa 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan Kombinasi Model Pembelajaran Mencari Pasangan 

Dengan Bermain Peran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 

IPA materi Memahami Rangka Manusia siswa kelas IV SDN Tambaksari III 

Pasuruan. 

2. Masih belum memenuhi hasil belajar kognitif siswa kelas IV SDN 

Tambaksari III Pasuruan pada pelajaran IPA khususnya materi Memahami 

Rangka Manusia.  

C.  Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan Kombinasi Model Pembelajaran Mencari Pasangan 

Dengan Bermain Peran dalam meningkatkan hasil belajar kognitif  siswa kelas 

IV SDN Tambaksari III Pasuruan? 

2. Bagaimana hasil penerapan Kombinasi Model Pembelajaran Mencari 

Pasangan Dengan Bermain Peran untuk meningkatkan hasil belajar kognitif 

siswa kelas IV SDN Tambaksari III Pasuruan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran 

diperlukan usaha-usaha agar terdapat peningkatan hasil belajar siswa. Tujuan 

penelitian ini adalah. 

1. Mendeskripsikan proses penerapan Kombinasi Model Pembelajaran Mencari 

Pasangan Dengan Bermain Peran dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Tambaksari III Pasuruan. 

2.  Meningkatkan hasil belajar dengan  penerapan Kombinasi Model Pembelajaran 

Mencari Pasangan Dengan Bermain Peran untuk siswa kelas IV SDN 

Tambaksari III Pasuruan. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dikemukakan 

di atas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi tentang metode 

pembelajaran IPA khususnya Rangka Manusia, 

2. Bagi guru  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai model pembelajaran IPA pada 

siswa kelas IV Sekolah Dasar, 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran  mencari pasangan dan 

bermain peran serta menambah wawasan penggunaan model pembelajaran 

mencari pasangan dan bermain peran  dalam pembelajaran. 
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F. Batasan Istilah

Guna memberikan kejelasan makna dan untuk menghindari kesalahan

penafsiran, maka istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian tindakan kelas 

“Kombinasi Model Pembelajaran Mencari Pasangan Dengan Bermain Peran 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Memahami Rangka Manusia 

pada Siswa Kelas IV Di SDN Tambaksari 03 Pasuruan” ini terdiri dari:  

1. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dalam

bentuk berkelompok yang dibagi menjadi 3 kelompok besar, yang

bertujuan untuk memahami konsep yang telah disampaikan  oleh guru.

2. Metode Mecari pasangan merupakan salah satu jenis metode pembelajaran

kooperatif dengan menggunakan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan

dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dibuat dan Metode bermain

peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih

tentang suatu topik atau situasi.

3. Hasil belajar yang dinilai adalah proses pembelajaran IPA berlangsung dan

hasil evaluasi yang diberikan dalam bentuk mengerjakan soal.

4. Pembelajaran IPA yang akan digunakan penelitian tindakan kelas adalah

materi Memahami Rangka Manusia kelas IV semester 2.




