BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perubahan dan perkembangan aspek kehidupan perlu ditunjang oleh
kinerja pendidikan yang bermutu tinggi. Pendidikan yang berkualitas sangat
diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas serta mampu
bersaing di era globalisasi. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar
dalam membentuk karakter, perkembangan ilmu dan mental seorang anak, yang
nantinya akan tumbuh menjadi seorang manusia dewasa yang akan berinteraksi
dan melakukan banyak hal terhadap lingkungannya, baik secara individu maupun
sebagai makhluk sosial.
Mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional (undang-undang No. 20
Tahun 2003), dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Konsep undang-undang di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan
usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan
kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang
individu dan sebagai warga negara atau masyarakat di masa mendatang.
Surakhmad (2001: 56) mengemukakan bahwa keefektifan belajar adalah :
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Implementasi yang berhasil dari komponen-komponen pengajaran. Masingmasing komponen pengajaran mempunyai hubungan dengan keterampilan guru.
Oleh karena itu, di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi
agar murid dapat belajar secara efektif dan efisien serta mengena pada tujuan yang
diharapkan. Salah satu langkah untuk memenuhi strategi itu ialah harus menguasai
teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar. Lebih lanjut,
Sahabuddin menyarankan bahwa guru harus disiapkan ke dalam empat bidang
pengetahuan,

yaitu

menguasai

menunjukkan

sikap

yang

pengetahuan

membantu

teoritis

perkembangan

mengenai
belajar,

belajar,

menguasai

pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajarkan, dan menguasai pengetahuan
teknik penyajian pelajaran.
Jika kita cermati pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah saat ini,
pada umumnya dikelola secara klasikal. Artinya semua murid diperlakukan sama
oleh guru. Pembelajaran klasikal merupakan pembelajaran yang paling disenangi
oleh guru karena pembelajaran cara ini yang paling mudah dilaksanakan.
Komunikasi yang terjadi dalam proses ini umumnya searah, yaitu guru dengan
murid dan hampir tidak terjadi sebaliknya.
Mengingat uraian di atas, maka pemilihan media maupun metode
pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Dalam proses kegiatan
belajar mengajar IPA di SD memerlukan pengelolaan yang baik dalam
penyajiannya, sebab didalam terdapat materi menyangkut tentang organ-organ
yang berada di dalam tubuh yang objeknya sulit untuk diadakan secara langsung
di hadapan siswa. Tanpa ada penjelasan guru melalui gambar atau dalam bentuk
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torso, murid akan kesulitan dalam mengenal dan membedakan bagian-bagian
organ pencernaan tersebut. Akibatnya presentasi atau ceramah yang dilakukan
oleh guru akan membosankan sehingga murid kurang memahami materi
pelajaran. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya alat bantu dalam mengajar
yaitu penggunaan media pembelajaran visual bentuk model (Torso).
Penggunaan

media

pengajaran

visual

torso

diharapkan

mampu

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar siswa, membantu
keefektifan proses pembelajaran, menarik dan mengarahkan perhatian murid
untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran, memperlancar pencapaian tujuan untuk
memahami dan mengingat informasi atau yang diberikan, pembelajaran menjadi
lebih menarik, membawa kesegaran dan variasi baru bagi pengalaman belajar
murid sehingga murid tidak bosan da tidak bersikap pasif, serta dapat mengatasi
keterbatasan indera, ruang, dan waktu, dengan menghadirkan gambaran objek
yang sedang dipelajari di dalam ruang kelas.
Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar materi bahan ajar mata
pelajaran IPA di kelas IV Sekolah Dasar termasuk diantaranya materi tentang
anggota tubuh manusia, letak dan fungsi organ-organ tubuh manusia. Terkait
dengan hal tersebut, maka proses belajar mengajar selayaknya mempergunakan
media yang representatif untuk mencapai hasil belajar murid secara maksimal.
Penggunaan media yang tepat juga akan sangat mempengaruhi motivasi dan
wawasan murid terhadap materi pelajaran yang diajarkan.
Di lain pihak, berbagai metode, pendekatan dan strategi pembelajaran
telah banyak dikembangkan, termasuk strategi dengan menggunakan media.
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Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan upaya untuk meningkatkan
aktivitas belajar murid sehingga dengan pemberian pengalaman belajar melalui
pengamatan, penyelidikan, maupun diskusi terhadap struktur dan komponen tubuh
manusia atas media yang dipresentasikan di depan kelas. Pengalaman belajar
tersebut dikemas dalam skenario pembelajaran yang menyenangkan melalui
pengamatan terhadap alat peraga yang digunakan.
Penggunaan media atau alat peraga sebagai bagian dari strategi
pembelajaran yang digunakan guru pada mata pelajaran IPA murid kelas IV SDN
Cipinang Kecamtan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada prinsipnya berangkat
dari teori yang diajukan Muhibbin (2002: 36), dimana strategi pembelajaran
didefiniskan sebagai :
Sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai
tujuan pengajaran tertentu. Strategi mengajar ini mecakup beberapa tahapan,
seperti : 1) Strategi perumusan sasaran proses belajar mengajar (PBM), yang
berkaitan dengan strategi yang akan digunakan oleh pengajar dalam menentukan
pola ajar untuk mencapai sasaran PBM, 2) Strategi perencanaan proses belajar
mengajar, berkaitan dengan langlah-langkah pelaksanaan mencapai sasaran yang
telah ditetapkan. Dalam tahap ini termasuk perencanaan tentang media ajar yang
akan digunakan, 3) Strategi pelaksanaan proses balajar mengajar, berhubungan
dengan pendekatan sistem pengajaran yang benar-benar sesuai dengan pokok
bahasan materi ajar.
Dalam pelaksanaannya, teknik penggunaan dan pemanfaatan media turut
memberikan andil yang besar dalam menarik perhatian murid dalam proses
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belajar mengajar, karena pada dasarnya media mempunyai dua fungsi utama,
yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar bagi murid
(Djamarah, 2006; 137).
Berdasarkan hasil observasi pada murid kalas IV SDN Cipinang Kecamtan
Cikalongkulon Kabupaten Cianjur diketahui bahwa pembelajaran berlangsung
dengan pemberian materi melalui metode ceramah yang diselingi dengan
memberikan pertanyaan kepada murid dan menuliskan materi di papan tulis.
Waktu yang tersisa digunakan murid untuk mengerjakan latihan soal yang ada di
Lembar Kerja Siswa (LKS). Pembelajaran dengan cara tersebut berlangsung di
semua kelas yang diamati.
Kondisi pembelajaran tersebut menyebabkan murid kurang antusias
mengikuti pelajaran, terlihat dari rendahnya respon murid terhadap pertanyaan
yang diajukan guru. Saat pembelajaran berlangsung, murid lebih banyak duduk,
mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan soal latihan. Hal tersebut dapat
mempersempit wawasan dan daya pikir siswa, sehingga potensi yang dimiliki
kurang berkembang optimal. Apabila cara-cara pengajaran yang kurang
mengembangkan aktivitas belajar murid tetap dipertahankan maka akan
mempengaruhi hasil belajar murid itu sendiri.
Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada siswa kelas
IV SDN Cipinang Kecamtan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur bahwa hasil
belajar siswa untuk bidang studi IPA sangat rendah, diantara 36 orang siswa
masih ada 60% atau 22 orang siswa yang memperoleh nilai 55 ke bawah. Ini
berarti 22 orang siswa ini dinyatakan belum memenuhi standar nilai KKM
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(Kriteria Ketutasan Minimal) untuk bidang studi IPA sesuai dengan yang
ditetapkan di SDN Cipinang Kecamtan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.
Hasil diskusi dengan guru juga terungkap bahwa hasil belajar murid di
atas dapat dipengaruhi oleh faktor penggunaan media pembelajaran yang kurang
tepat, dimana guru lebih banyak menerapkan metode ceramah dan latihan soal
dalam proses belajar mengajar. Disamping itu, salah satu faktor utama yang
menyebabkan rendahnya mutu PBM IPA murid kelas IV SDN Cipinang
Kecamtan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur selama ini karena guru kesulitan
dalam merancang strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Oleh
karena itu guru perlu dibantu merancang strategi pembelajaran yang inovatif dan
menarik serta mengaktifkan siswa. Strategi pembelajaran melalui pendekatan
menggunakan media atau alat peraga torso dirancang bersama guru dan
diterapkan dalam proses pembelajaran kajian tentang nama-nama, letak dan fungsi
organ-organ tubuh manusia yang telah berlangsung.
Berdasarkan permasalahan yang berkembang diatas maka penelitian ini
memfokuskan kajian pada “Penggunaan Media Torso Anggota Tubuh Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPA Tentang Pokok
Bahasan Rangka Manusia (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV
SDN Cipinang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur)”.
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B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perencanaan pelaksanaan pembelajaran IPA tentang rangka
manusia pada siswa kelas IV SDN Cipinang Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur dengan menggunakan media torso?
2. Bagaimana

pelaksanaan

manusia

siswa

pada

pembelajaran

kelas

IV

SDN

IPA

tentang

Cipinang

rangka

Kecamatan

Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan menggunakan media
torso?
3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN Cipinang
Kecamatan

Cikalongkulon

Kabupaten

Cianjur

dengan

menggunakan media torso?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Gambaran pelaksanaan tindakan pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN
Cipinang

Kecamatan

Cikalongkulon

Kabupaten

Cianjur

dengan

menggunakan media torso.
2. Mendeskripsikan prosedur peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN
Cipinang

Kecamatan

Cikalongkulon

Kabupaten

Cianjur

dengan

menggunakan media torso.
D. Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat yang diharapakan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah
sebagai berikut :
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1. Bagi peneliti
a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai penggunaan
media torso bentuk tubuh manusia dalam pebelaran IPA di SD.
b. Sebagai

sumber

referensi

dalam

implementasi

praktek

pembelajaran yang benar sesuai dengan yang diterima dibangku
kuliah khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Bagi Siswa
Dapat meningkatkan hasil belajar karena mampu memahami materi
pelajaran secara menyeluruh.
3. Bagi Guru
Sebagai bahan dan sumber rujukan untuk mendesain, membuat atau
mengembangkan media pembelajaran yang tepat dengan menggunakan alat
dan bahan yang ada di sekitar secara ekonomis.
4. Bagi Sekolah
Sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran
dan membina profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas pokoknya di
kelas.
E. Definisi Operasional
Definisi oprasional dalam penelitian ini adalah:
1. Media Torso Anggota Tubuh
Media torso anggota tubuh adalah alat peraga yang digunakan guru dalam
proses belajar mengajar mata pelajaran IPA.
2. Hasil belajar
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Hasil belajar adalah hasil ulangan siswa siklus I dan iklus II setelah peroses
belajar mengajar mata pelajaran IPA.
F. Metode Penelitian
Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. Dalam kamus besar
Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa Metode adalah cara yang teratur dan terarah
baik-baik untuk mencapai tujuan. Metode merupakan cara-cara yang ditempuh
guru untuk mnciptakan situasi pembelajaran yang benar-benar menyenangkan dan
mendukung bagi kelancaran Proses Belajar Mengajar dan tercapainya prestasi
belajar anak yang memuaskan. Selanjutnya Surakhmad mengatakan, “Metode
adalah suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan” (1985: 31). Oleh
karena itu, metode ang relevan dengan suatu kegiatan akan menunjang
keberhasilan suatu penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
tindakan kelas (claasroom action research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan
oleh seseorang yang bekerja mengenai apa yang sedang ia laksanakan tanpa
mengubah system pelaksanaannya (Arikunto, 2006 : 2).
Kemmis dan Tagart (1988 : 5-6 dalam Yatim Rianto, 2010 : 49)
menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian
reflektif diri secara kolektif dilakukan peneliti dalam situasi social untuk
meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan dan sosial mereka.
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