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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komponen yang dianggap paling penting dalam aktivitas pembelajaran 

adalah  peran seorang guru. Pemerintah memberikan kebijakan penetapan standar 

proses pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, namun gurulah 

yang tetap akan melaksanakan dan menentukan kualitas pembelajaran yang 

berpengaruh pada kualitas pendidikan pada umumnya. Undang-Undang No. 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa “Guru 

harus memiliki empat kompetensi dalam mengajar untuk menunjang pribadi guru 

agar menjadi guru yang berkompetensi. Kompetensi guru tersebut meliputi: 

Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional”. Kompetensi pedagogik yakni kemampuan mengelola 

proses pembelajaran peserta didik, mengembangan potensi yang dimiliki peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. 

Kemampuan kepribadian yakni kebripadian pendidik sebagai teladan bagi peserta 

didik, dewasa, berwibawa, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial yakni 

kemampuan guru berinteraksi secara efektif dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik dan orangtua peserta didik. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah antara guru dan 

peserta didik, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar dilakukan oleh peserta didik (Sagala, 2008:61). Tujuan pembelajaran IPA 
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menurut BSNP (2013) meliputi: mengembangkan pengetahuan konsep IPA yang 

bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan rasa 

ingin tahu dan kesadaran tentang adanya keterkaitan antara IPA, lingkungan, 

masyarakat, dan teknologi, serta meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan 

menghargai alam semesta sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA, dapat diketahui bahwa hasil belajar 

yang ingin dikembangkan meliputi aspek kognitif (pengetahuan siswa), afektif 

(sikap dan perilaku siswa), dan psikomotor yang berupa aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. Diedrich( 2006:101) menyebutkan ada tujuh aktivitas siswa 

dalam pembelajaran, meliputi visual activities yakni mengamati dan 

memperhatikan, oral activities yakni menyatakan, bertanya, dan memberi saran, 

listening activities berdiskusi, mendengarkan penjelasan guru dan teman, writing 

activities yakni menulis kesimpulan dan laporan pengamatan, Motor activities 

melakukan percobaan, menggunakan media pembelajaran, mental activities 

menanggapi, memecahkan soal, dan menganalisis, serta emotional activites siswa 

minat, semangat, dan senang dengan proses pembelajaran menggunakan media.  

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober – 8 November 

2018 di SDN Tumpukrenteng 01 terhadap proses pembelajaran IPA di kelas IV 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran sudah berjalan cukup baik namun 

masih berpusat pada guru. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam 

menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan metode penugasan, guru tidak 

pernah menerapkan media dalam pembelajaran. Siswa menjadi pasif, tidak 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide atau gagasan sehingga aktivitas 
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belajar yang dilakukan siswa di dalam kelas hanya duduk mendengarkan penjelasan 

guru, mencatat materi yang disampaikan guru, dan mengerjakan soal yang 

diberikan guru. Siswa akan berbicara dan bermain sendiri dengan teman 

sebangkunya jika guru terlalu banyak menjelaskan materi tanpa meminta siswa 

untuk melakukan aktivitas belajar lainnya yang meliputi menyimak penjelasan 

teman saat berdiskusi (visual activities), berdiskusi, aktif mengeluarkan pendapat 

(oral activities), menyimak presentasi teman di depan kelas (listening activities), 

menuliskan hal-hal penting atau materi yang belum dipahami (writing activities), 

melakukan praktikum, percobaan, menggunakan media (motor activities), 

menganalisis soal-soal, menjawab dengan benar seputar pertanyaan yang diberikan 

guru (mental activities). Hal tersebut menjadikan aktivitas siswa sangat kurang dan 

ditambah penggunaan media benda konkret yang sangat jarang. Siswa menjadi 

kurang antusias dalam pembelajaran (emotional activities) yang menyebabkan 

kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran dan berimbas pada hasil belajar 

siswa. 

Proses pembelajaran di kelas dapat dikatakan berhasil jika materi pelajaran 

dapat diterima siswa dengan baik dan nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa satu 

kelas berada di atas KKM, akan tetapi jika dilihat dari data yang diperoleh peneliti 

berdasarkan pengamatan di lapangan siswa kelas IV tahun 2018/2019 ulangan 

tengah semester awal pada mata pelajaran IPA materi bagian tumbuhan, banyak 

siswa yang mendapat nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). KKM 

yang harus dipenuhi oleh siswa untuk pelajaran IPA >70. Data observasi hasil nilai 

ulangan pada mata pelajaran IPA materi pokok bagian tumbuhan, dari 16 siswa 
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hanya 9 siswa (56,25%) yang mendapat nilai diatas KKM, sehingga sisanya 7 siswa 

(43,75%) dinyatakan belum tuntas dalam belajar sehingga harus mengikuti 

perbaikan atau remedial agar mencapai KKM yang telah ditentukan oleh SDN 

Tumpukrenteng 01. 

Hasil belajar yang diamati tidak hanya pada aspek kognitif, melainkan pada 

aspek afektif dan psikomotor. Nilai afektif atau ranah sikap pada siswa kelas IV 

SDN Tumpukrenteng 01 menunjukkan bahwa peserta didik sudah memperlihatkan 

ranah afektif yang baik, yakni perilaku disiplin dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas, siswa memiliki motivasi belajar IPA, dapat menghargai guru dan teman, 

mampu bekerjasama dalam teman sekelompok belajarnya, serta mampu bersikap 

sopan dengan guru. Ranah ppsikomotor berkaitan dengan aktivitas fisik siswa kelas 

IV pada saat pembelajaran IPA juga sudah menunjukkan ranah psikomotor yang 

baik. Siswa mampu menyalin atau mencatat materi pelajaran dengan baik 

(manipulating), siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai prosedur guru 

(precision), melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan tepat tidak 

mengganggu kenyamanan guru dan siswa lainnya (articulation), dan melakukan 

tindakan dalam proses pembelajaran secara alami (naturalization).  

Aspek hasil belajar yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam 

penelitian ini adalah aspek kognitif siswa. Kurangnya aktivitas belajar di dalam 

kelas dan banyaknya siswa yang nilainya masih dibawah KKM diakibatkan oleh 

kurangnya inovasi dalam kegiatan pembelajaran dan tidak adanya media interaktif  

sesuai dengan materi yang diterapkan oleh guru. Dalam mengatasi permasalahan 
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tersebut peneliti memiliki inisiatif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dengan menerapkan media pembelajaran yang interaktif dan efisien.  

Hal ini didukung oleh Sadiman (2010:17) yang mengatakan bahwa “media 

memiliki banyak kegunaan dalam pendidikan yakni memperjelas penyajian pesan 

atau materi pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk 

kata-kata dari pendidik, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, dan 

penggunaan media yang tepat dapat mengatasi sikap pasif peserta didik sehingga 

menciptakan banyak aktivitas belajar”.  

Beberapa penelitian yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini antara 

lain, penelitian Gamiaci (2016) yang berjudul “Penggunaan Media Gambar untuk 

Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi Sumber Energi siswa kelas II 

SDN 06 Ngunut”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar materi tumbuhan siswa kelas II, dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Penerapan media gambar dapat 

memingkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran. 

Penelitian Hardiyanto (2013) yang berjudul “Penerapan Mind Mapping 

sebagai media dalam meningkatkan kemampuan belajar IPA pada siswa kelas IV 

SDN 1 Sengare”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam belajar IPA siswa kelas IV. Penelitian ini membantu siswa untuk belajar IPA 

secara efisien, efektif, dan menyenangkan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan dengan adanya penerapan media pada proses 

pembelajaran. 
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Pada mata pelajaran IPA di kelas IV Sekolah Dasar semester ganjil terdapat 

kompetensi dasar menjelaskan hubungan antar bagian bunga dan fungsinya. Materi 

bagian-bagian bunga memberikan wawasan kepada siswa tentang bagian sempurna 

dan bunga tidak sempurna yang ada di lingkungan sekitarnya. Media magic flower 

adalah salah satu alternatif dalam penelitian ini. Media magic flower merupakan 

media pembelajaran yang berbeda dengan media pada penelitian sebelumnya. 

Magic flower merupakan media visual 3 dimensi yang dapat dilihat dari 4 sisi. 

Media magic flower dapat meningkatkan “aktivitas belajar siswa yang meliputi 

visual activities, oral activities, listening activities writing activities, motor 

activities, mental activities, dan emotional activities” (Diedrich,2006:101). 

Meningkatnya aktivitas belajar siswa akan berimbas pula pada meningkatkatnya 

hasil belajar siswa pada aspek kognitif. Magic flower adalah media berbentuk 

kubus yang didalamnya terdapat bunga sempurna lengkap dengan bagian-

bagiannya. Bagian bunga tersebut dilengkapi dengan lampu kecil yang memiliki 

tombol tersendiri dari setiap bagian bunga, sehingga guru dan siswa yang ingin 

mengetahui bagian bunga secara detail dapat memahami dan mudah mengingat 

nama dari masing-masing bagian bunga serta fungsi dari setiap bagian bunga 

tersebut. Penerapan media magic flower juga dibutuhkan interaksi edukatif antara 

guru dan siswa dengan baik sehingga banyak meningkatkan aktivitas belajar karena 

siswa akan berperan aktif. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berkeinginan 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Media Magic Flower dalam 
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Pembelajaran IPA Materi Bagian Bunga untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa kelas IV SDN Tumpukrenteng 01 Turen” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan media Magic Flower dalam pembelajaran IPA materi 

bagian bunga untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Tumpukrenteng 01 ? 

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi bagian bunga melalui media Magic Flower pada siswa kelas IV SDN 

Tumpukrenteng 01 ? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi 

bagian bunga melalui media Magic Flower pada siswa kelas IV SDN 

Tumpukrenteng 01 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan penerapan media Magic Flower dalam pembelajaran IPA 

materi bagian bunga untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Tumpukrenteng 01 
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2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi bagian bunga melalui media Magic Flower pada siswa kelas IV SDN 

Tumpukrenteng 01 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi bagian bunga melalui media Magic Flower pada siswa kelas IV SDN 

Tumpukrenteng 01 

 

D. Hipotesis Tindakan 

1. Aktivitas siswa cenderung meningkat dengan penerapan media Magic Flower 

dalam pembelajaran IPA materi bagian bunga 

2. Penerapan media Magic Flower dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi bagian bunga 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil peneltian ini akan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis 

bagi siswa, guru, sekolah maupun peneliti lain: 

1. Teoretis 

Hasil penelitian akan memberikan sumbangan yang bersifat teoretik 

pada khasanah pengetahuan dalam pembelajaran IPA di SD khususnya di kelas 

IV SDN Tumpukrenteng 01 

2. Praktis 

a. Bagi guru 
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Guru lebih termotivasi untuk menerapkan media pembelajaran yang 

inovatif sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, wawasan guru 

mengenal media pembelajaran semakin bertambah, serta guru lebih 

termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang bermanfaat bagi 

peningkatan proses pembelajaran 

b. Bagi siswa 

Adanya peningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA dan mendorong siswa lebih aktif saat pengerjaan tugas yang 

diberikan guru. Siswa akan menjadi terbiasa untuk mengeluarkan pendapat 

dan menanyakan hal-hal tentang materi pelajaran yang belum sepenuhnya 

dipahami 

c. Bagi Sekolah 

Manafaat peneliian bagi sekolah dapat menambah arsip penelitian 

tindakan kelas mata pelajaran IPA SDN Tumpukrenteng 01 dan memotivasi 

pendidik di dekolah untuk terus meningkatkan kreativitasnya menjadi guru 

ideal yang berkompetensi, dan memiliki inovasi untuk mengembangkan dan 

menerapkan media pembelajaran pada setiap kelas. 

 

F. Definisi Operasional 

Guna menghindari kesalahpahaman antara yang dimaksud peneliti dengan 

persepsi yang ditangkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan definisi kata-

kata kunci sebagai berikut : 
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1. Media Magic Flower 

Media magic flower merupakan media visual 3 dimensi berupa kubus yang 

terbuat dari kayu dan mika dan di dalamnya terdapat bunga sempurna lengkap 

dengan bagian-bagiannya dengan lampu kecil-kecil di setiap bagian bunga 

tersebut. Di luar kotak magic flower terdapat menu nama dari masing-masing 

bagian bunga yang bilamana jika salah satu tombol tersebut di tekan maka nama 

bagian bunga yang ditekan itu akan menyala.  

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan unsur fisik 

(jasmani) dan psikis (mental). Di dalam penelitian ini aktivitas belajar yang 

diukur adalah aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Aktivitas-aktivitas 

tersebut diukur melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Indikator 

suatu aktivitas terlaksana atau tidak, dapat diamati dari munculnya sikap dan 

perilaku yang diharapkan muncul dalam keadaan tertentu. 

Jenis aktivitas siswa dalam penelitian ini meliputi visual activities 

(menyimak penjelasan guru,membaca petunjuk yang diberikan guru), oral 

activities (bertanya, memberi saran, mengemukakan pendapat, menyatakan 

jawaban individu), listening activities (mendengarkan penjelasan guru, 

menyimak presentasi teman), writing activities (menulis penjelasan guru, 

menuliskan kesimpulan materi, mencatat informasi penting), motor activities 

(melakukan percobaan dan menggunakan media pembelajaran), mental 

activities (menanggapi, mengingat, mengerjakan soal, menganalisis), emotional 
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activities (menaruh minat, bersemangat, senang dengan pembelajaran 

menggunakan media). 

3. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh setelah peserta didik 

menerima pengalaman belajarnya atau nilau tolak ukur sejauh mana peserta 

didik mampu memahami materi yang diberikan dengan adanya media magic 

flower. Hasil belajar yang diharapkan dilihat dari aspek afektif yang meliputi 

sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajara, aspek kognitif yang 

meliputi nilai pengetahuan siswa terhadap materi, dan aspek psikomotor yang 

meliputi keterampilan proses belajar siswa. 


