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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

 Ilmu pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak 

buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan 

pembelajaran sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat karya melalui penerapan 

konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana 

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. 

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. 

. 
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 Kenyataannya pada saat ini, pendidikan dasar justru menghadapi 

banyak sekali kendala untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa-siswanya, termasuk dalam proses pembelajaran IPA.  

Banyak sekali faktor yang menjadi kendala terselenggaranya pembelajaran 

IPA yang bermakna bagi siswa-siswa sekolah dasar, diantaranya adalah 

orientasi pembelajaran tabula rasa yang mengibaratkan siswa seperti 

kertas putih yang dapat ditulisi apa saja oleh gurunya atau ibarat wadah 

kosong yang dapat diisi apa saja oleh gurunya. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pembelajaran selama ini masih bersifat teacher centered dalam arti 

guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran menjadi hanya satu arah 

dan membosankan karena siswa tidak diperkenankan untuk bertanya atau 

menanggapi jawaban dari guru atau teman lainnya. Hal itu berdampak 

pada tingkat rasa ingin tahu siswa yang rendah dan siswa tidak mempunyai 

keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya baik berupa pertanyaan 

maupun pernyataan selama proses pembelajaran. 

Dalam tataran praktis pun sering terjadi beberapa kendala  dalam 

pembelajaran materi IPA yakni cara guru menyampaikan materi yang 

tidak komunikatif sehingga membuat siswa merasa jenuh belajar,  kondisi 

sosial ekonomi siswa yang juga turut mempengaruhi, kurangnya referensi 

guru dan siswa tentang materi yang akan diajarkan dalam arti sumber 

bacaan yang minim, akibat dari berbagai kendala tersebut guru lebih 

banyak menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah  dalam 

setiap kegiatan pembelajarannya.   

Berdasarkan observasi awal pada proses pembelajaran IPA materi 

organ peredaran darah manusia yang dilakukan peneliti menunjukan 

rendahnya karakter rasa ingin tahu siswa yang berdampak pada hasil 

belajar siswa. Dari 32 siswa ternyata hanya 12 siswa (37,5%) yang 

mempunyai nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal IPA (70), 

sisanya 20 siswa (62,5%) ternyata memperoleh hasil yang tidak sesuai 

dengan KKM sementara nilai rata-rata kelas yang diperoleh 54,84. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu 

upaya yang harus dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA. 

Guru harus dapat menyajikan suatu proses pembelajaran yang bisa 

membangkitkan motivasi belajar, rasa ingin tahu dan sikap positif serta  

membantu dalam proses pencapaian pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran IPA yang disajikan. Salah satunya adalah peranan media 

yang dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Banyak 

alternatif pilihan media yang dapat digunakan guru sebagai alat bantu 

dalam menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efesien. Salah 

satunya adalah media komputer. Menurut Shute & Grandell (Hakim, 

2010) bahwa dari tahun ke tahun pembelajaran menggunakan komputer 

semakin meningkat, lebih dari tiga dekade komputer telah menunjukan 

kemajuan yang sangat berarti dalam peranannya sebagai media 

pembelajaran. McDonough, et al (Hakim, 2010) mengemukakan tentang 

beberapa keuntungan penggunaan komputer dalam pembelajaran seperti 

memberikan stimulus untuk belajar, menciptakan efek audio dan visual, 

membantu recalling (pemanggil kembali) konsep, mengaktifkan respon 

siswa, mendorong cara belajar interaktif, membebaskan guru dari tugas-

tugas yang berulang dan menyediakan sumber belajar yang telah 

dimodifikasi 

Banyak jenis program komputer yang dapat dijadikan media 

penunjang untuk meningkatkan motivasi  serta kemampuan (kognitif, 

afektif, psikomotorik siswa) dalam pembelajaran di sekolah. Salah satu 

program diantaranya Microsoft Powerpoint sebagai media aplikasi. 

Powerpoint merupakan sebuah program pendekatan presentasi dengan 

menggunakan sistem grafik, dan gambar dengan cara menanpilkan slide 

yang disertai penjelasan secara lisan dari topik-topik tertentu. Program ini 

biasanya digunakan secara luas dalam bisnis maupun dalam pembelajaran 

di sekolah, kampus, serta pelatihan- pelatihan yang dirasakan sangat 

efektif dan efesien  
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Hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai 

alat presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan 

gambar, serta animasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penggunaan 

Powerpoint Dalam Meningkatkan  Rasa Ingin Tahu Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA Materi Organ Peredaran Darah Manusia” 

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah “apakah penggunaan media 

powerpoint dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran 

IPA tentang organ peredaran darah manusia?”. 

Masalah tersebut dijelaskan secara rinci seperti berikut ini : 

1. Bagaimana peningkatan rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan 

media powerpoint dalam pembelajaran IPA tentang organ peredaran 

darah di kelas V SDN Jamika I?  

2. Berapa besar peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

media powerpoint dalam pembelajaran IPA tentang organ peredaran 

darah di kelas V SDN Jamika I? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

tentang rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan media powerpoint 

pada pembelajaran IPA materi Organ Peredarana Darah Manusia untuk 

siswa di kelas V SDN Jamika I Kota Bandung. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus dapat dijabarkan bahwa tujuan  yang diharapkan dari 

penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan ini adalah untuk 

mengetahui : 
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a. Peningkatan rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan media 

powerpoint dalam pembelajaran IPA tentang organ peredaran 

darah di kelas V SDN Jamika I 

b. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media 

powerpoint dalam pembelajaran IPA tentang organ peredaran 

darah di kelas V SDN Jamika I 

 

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 

a. Memberikan pengalaman dalam merancang pembelajaran IPA 

dengan menggunakan media powerpoint 

b. Memotivasi guru agar lebih kreatif dalam mengelola proses 

pembelajaran IPA. 

c. Alat untuk mengembangkan diri untuk menjadi guru yang 

professional. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan karakter rasa ingin tahu siswa dalam mata pelajaran 

IPA tentang pokok bahasan organ peredaran darah manusia 

b. Memotivasi kemauan belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

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 
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E. Definisi Operasional 

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara konkret/operasional dalam 

mengukur keberhasilan dalam penelitian ini, antara lain:  

 

1. Media Powerpoint 

Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi presentsi yang merupakan salah 

satu program aplikasi di bawah Microsoft Office. Powerpoint sangat dikenal 

sebagai perangkat lunak yang sangat bermanfaat untuk membuat bahan 

presentasi dengan menggunakan powerpoint penyampaian informasi ke 

audiensi dapat dilakukan dengan cara menarik dan memberikan kesan yang tak 

terlupakan 

2. Rasa ingin tahu siswa  

     Rasa ingin tahu, meliputi suatu dorongan untuk mengetahui lebih banyak, 

mengajukan banyak pertanyaan, selalu memperhatikan orang lain, obyek dan 

situasi serta peka dalam pengamatan dan ingin mengetahui dan meneliti. 

     Data peningkatan rasa ingin tahu dalam penelitian ini diperoleh dari respon 

anak yang didapat dari perekaman pertanyaan-pertanyaan dari siswa, Kualitas 

pertanyaan siswa dapat diidentifiksi melalui analisis kualitas masing-masing 

pertanyaan dengan menggunakan Taksonomi Bloom. Data respon siswa yang 

terekam dalam lembar jawaban evaluasi  

 

3. Pelajaran IPA  

    Pengertian IPA dalam penelitian ini adalah  ilmu pengetahuan tentang gejala 

alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip dan hukum yang teruji 

kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah.  

 

4. 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 


