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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah, yang meliputi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah,  

dengan kata lain Sekolah dasar merupakan bagian dari pondasi suatu tingkat 

pendidikan.  

Dalam pendidikan sekolah dasar terdapat materi-materi pelajaran yang 

berhubungan dengan alam maupun dengan kehidupan sosial. Salah satu mata 

pelajaran yang berkaitan dengan alam adalah bidang studi Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). IPA merupakan salah satu ilmu yang mengkaji tentang makhluk 

hidup dan alam sekitarnya harus berperan dalam memberikan  pengalaman 

pembelajaran secara langsung berinteraksi dengan lingkungan. Namun sayangnya 

siswa telah tersugesti bahwa IPA merupakan pelajaran yang sulit dimengerti 

karena membutuhkan daya ingat untuk menghafalkan topik-topik yang diajarkan 

dalam IPA. Padahal IPA merupakan mata pelajaran yang turut berperan penting 

dalam mendidik wawasan, keterampilan, sikap ilmiah dan juga sikap kreatif anak. 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu ilmu yang mengkaji tentang 

makhluk hidup dan alam sekitarnya harus berperan dalam memberikan  

pengalaman pembelajaran secara langsung berinteraksi dengan lingkungan. 

Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional 

yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang 

penting. Terdapat beberapa jenis lingkungan belajar/pendidikan, diantaranya 

lingkungan sosial, lingkungan personal, lingkungan alam (fisik), dan lingkungan 

kultural (Hamalik, 2001). 

IPA berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip saja, tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 
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wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya 

(Depdiknas, 2003).  

 Peran guru untuk menjadikan siswa mampu dalam memahami hakekat dari 

pelajaran IPA sangat penting sekali, dimana metode, teknik dan media 

pembelajaran dalam pengajaran harus mampu disesuaikan dengan tingkat 

kesiapan belajar anak. Sesuai dengan teori belajar Jean Piaget bahwa tahap 

perkembangan psikologi siswa usia sekolah dasar yakni 7–11 tahun berada pada 

tahap operasional konkrit. Pada tahap ini menurut Jean Piaget, anak mengalami 

permulaan berfikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang 

konkrit, berarti anak memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkannya 

pada masalah-masalah yang konkrit.  

 Kemampuan berfikir logis dengan karakter anak yang mempunyai 

keingintahuan tinggi dan sifat yang cenderung selalu ingin bermain, harus 

dimanfaatkan seorang guru untuk mengembangkan metode teknik dan media 

pembelajaran yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar.  

 Sebagai ukuran kegiatan belajar mengajar dinilai berhasil, siswa mampu 

memperlihatkan suatu hasil akhir yang memuaskan dalam kegiatan belajar yang 

dilakukan. Jika dalam suatu kegiatan belajar siswa tidak memperlihatkan suatu 

peningkatan belajar, maka sebagai seorang pendidik harus mampu mencari letak 

penghambat keberhasilan kegiatan belajar mengajar tersebut. 

 Hal tersebut berlaku untuk semua kegiatan pembelajaran, termasuk salah 

satunya pembelajaran IPA. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Mata pelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan sifat ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi IPA, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 



 

Retno Wulandari, 2014 
PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPA TENTANG POKOK BAHASAN PERTUMBUHAN TUMBUHAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan ke SMP/MTs. 

 

Berdasarkan tujuan pengajaran IPA tersebut, sebagai pendidik menanggung 

tanggung jawab yang besar untuk mewujudkannya. Hal terpenting untuk 

mewujudkan itu semua adalah bagaimana menerapkan pembelajaran IPA agar 

mudah dipahami siswa, dan siswa mampu mengembangkan apa yang 

dipelajarinya dalam kehidupan.   

 Hasil kajian penelitian menunjukan bahwa pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar masih banyak dilakukan secara konvensional (pembelajaran berpusat pada 

guru), padahal peran guru pada saat ini merupakan fasilitator yang harus mampu 

menciptakan situasi belajar yang PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif dan 

menyenangkan). Hal tersebut mengakibatkan prestasi belajar IPA masih sangat 

rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya.  

Berdasarkan hasil observasi di SDN Bojongkoneng 2 pada proses 

pembelajaran IPA materi pertumbuhan pada tumbuhan biji yang dilakukan 

peneliti,  menunjukan rendahnya motivasi siswa yang berdampak pada hasil 

belajar siswa. Dari 30 siswa ternyata hanya 10 siswa ( 33,3%) yang mempunyai 

nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal IPA (75), sisanya 20 siswa 

(66,7%) ternyata memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan KKM.  

Diperoleh gambaran bahwa dalam menyampaikan pembelajaran di kelas guru 

menggunakan buku cetak dan ceramah. Guru dalam menggunakan media tersebut 

kurang mampu menarik perhatian siswa dalam belajar, karena PBM yang 

berlangsung membuat siswa bosan, jenuh dan siswa tidak dapat memahami 

konsep dari materi yang disampaikan oleh guru. akibatnya hasil belajar siswa 

rendah sehingga siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran.  

 Salah satu aspek penting untuk dikembangkan pada tahap perkembangan 

anak adalah motivasi belajar. Motivasi belajar membuat seseorang akan 

mempunyai lebih banyak gagasan, serta mampu dalam mencapai dan membuka 
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jalan kearah penyelesaian yang baru dan tepat, Menurut Slameto (2003:115) 

Motivasi adalah dorongan yang mendasar dalam melakukan setiap pekerjaan, 

seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi akan menuntut dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru.  .  

 Topik IPA di kelas dua yang harus disampaikan pada siswa kebanyakan  

hal-hal berupa teori yang terjadi pada kehidupan. Namun walaupun topik yang 

disampaikan tidak asing lagi bagi siswa, mereka sering tidak memahami topik 

yang diajarkan karena menganggap topik tersebut harus dihapalkan, itulah yang 

membuat kurangnya pemahaman siswa, mereka merasa tidak nyaman dengan 

pembelajaran yang disampaikan. Kelas dua merupakan kelas rendah yang masih 

senang bermain. Hal ini menjadikan guru kelas dua harus pintar-pintar memilih 

model, teknik dan media belajar yang sesuai dengan keinginan mereka. 

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, pendidik harus 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar sehingga akan 

memberikan hasil belajar yang memuaskan. Inovasi dalam PBM yang dilakukan 

guru dapat membantu mewujudkan sekolah yang berprestasi. Karena dengan 

adanya inovasi terutama penggunaan media belajar dapat meningkatkan prestasi 

siswa maka dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar akan berhasil dan 

prestasi belajar siswapun baik.  

Dalam penelitian ini akan dicoba inovasi dalam pendidikan untuk 

memecahkan masalah yang terjadi dalam PBM di kelas II. Inovasi pendidikan 

yang dilakukan guru untuk menyelesaikan masalah siswa dalam pembelajaran 

IPA adalah dengan Media Gambar, Media Gambar digunakan untuk 

menyampaikan tentang materi ”Pertumbuhan Tumbuhan” dan dalam 

pembelajaran yang aktif adalah siswa, guru hanya sebagai fasilitator dan 

motivator. media gambar dalam pembelajaran, semoga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas II SD Negeri  Bojongkoneng 2 khususnya dan semua siswa SD 

pada umumnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah “apakah media gambar dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang pertumbuhan tumbuhan?”. 

Masalah tersebut dijelaskan secara rinci seperti berikut ini : 

1. Bagaimanakah perkembangan motivasi pembelajaran IPA tentang pokok 

bahasan pertumbuhan tumbuhan  dengan menggunakan media gambar 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas II SDN Bojongkoneng 

2? 

2. Bagaimanakah perkembangan hasil belajar siswa kelas II SDN 

Bojongkoneng 2 dalam pembelajaran IPA tentang pokok bahasan 

pertumbuhan tumbuhan setelah penggunaan media gambar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang diharapkan dari penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan ini 

adalah untuk mengetahui : 

1. Perkembangan motivasi dalam pembelajaran IPA siswa kelas II SDN 

Bojongkoneng 2 tentang  pokok bahasan pertumbuhan tumbuhan  dengan 

media gambar 

2.  Perkembangan hasil belajar siswa kelas II SDN Bojongkoneng 2 tentang 

 pokok bahasan pertumbuhan tumbuhan  dengan media gambar 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelititan tindakan kelas yang akan dilaksanakan ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa dan sekolah. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru, yakni dapat 

memberikan pengalaman dan wawasan bagi guru bahwa dalam 

membelajarkan IPA, serta  dalam rangka pengembangan ilmu, 

meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran dan memecahkan 
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masalah nyata yang terjadi di lapangan, khususnya bagi siswa kelas rendah 

yang membutuhkan suatu pendekatan dalam pembelajaran sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman dan rasa senang pada siswa pada saat 

pembelajaran. Dengan demikian siswa dapat termotivasi dalam belajar dan 

akan berakibat pada pencapaian prestasi belajar yang maksimal dan sesuai 

dengan harapan 

2. Bagi siswa 

a.  Memotivasi kemauan belajar siswa dalam mata pelajaran IPA 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA tentang 

    pokok bahasan pertumbuhan tumbuhan. 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kualitas 

     pembelajaran IPA di sekolah. 

b. Menumbuhkan suasana akademis yang kondusif bagi peningkatan 

     kualitas pendidikan di sekolah. 

 

E. Definisi Operasional 

 Masalah pokok penelitian ini memuat beberapa konsep yang perlu di 

definisikan secara operasional guna menghindari kekeliruan penafsiran.             

Konsep-konsep yang dimaksud meliputi : 

1  Media Gambar 

Media gambar dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diwujudkan 

secara visual kedalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang 

bermacam-macam seperti lukisan, potret, film, strip, proyektor. 

 

2. Motivasi belajar 

 Motivasi belajar di dalam penelitian ini adalah dorongan dalam melakukan 

pekerjaan yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu dalam 

usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan. Ciri-ciri dari siswa yang memiliki 

motivasi belajar adalah cepat menjawab, tidak cepat menyerah, tekun 

mengerjakan tugas, dan ulet dalam memecahkan berbagai masalah.  
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Data motivasi belajar dalam penelitian ini diperoleh dari data frekuensi 

pertanyaan siswa yang didapat dari perekaman pertanyaan-pertanyaan siswa, 

kualitas pertanyaan siswa dapat diidentifikasi melalui analisis kualitas masing-

masing pertanyaan dengan Taksonomi Bloom, data respon siswa  yang terekam 

selama berdiskusi kelompok dalam pengerjaan LKS, dan data respon siswa 

yang terekam dalam lembar jawaban evaluasi. 

 

3. Pembelajaran IPA  

     Pembelajaran IPA dalam penelitian ini merupakan suatu kumpulan   

     pengetahuan, tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara 

     umum sebatas pada gejala alam. IPA adalah merupakan hasil kegiatan 

     manusia berupa pengetahuan atau gagasan dan konsep yang teroganisasi 

     tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian 

     proses ilmiah .  

 

3. Hasil Belajar  

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan kognitif 

yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran, yang ditunjukkan 

dengan nilai skor tes yang diberikan oleh guru setiap selesai pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis 

 

 

 

 

 

 


