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                                                      BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu proses yang terus menerus berlangsung sejak manusia 

dalam kandungan, dilahirkan, hingga sampai akhir hayatnya Untuk mengetahui 

sesuatu hal, maka dalam diri seseorang itu terjadi proses belajar. Seseorang siswa 

yang melakukan kegiatan belajar dapat disebut telah mengerti suatu hal apabila ia 

juga dapat menerapkan apa yang dipelajarinya. Dengan demikian, proses belajar 

merupakan jalan yang ditempuh oleh seseorang siswa untuk mengerti hal yang 

sebelumnya tidak diketahui. 

Definisi tentang belajar berbeda-beda menurut teori belajar dan sudut 

pandang masing-masing para ahli. Menurut pendapat yang tradisional, belajar 

adalah menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Di sini 

dipentingkan pendidikan intelektual. Kepada peserta didik diberikan bermacam-

macam mata pelajaran untuk menambah pengetahuan yang dimilikinya, terutama 

dengan jalan menghafal dan bukan dengan pemahaman. Pendapat yang lebih 

modern ialah yang menganggap belajar sebagai bentuk perubahan tingkah laku, 

melingkupi pengamatan, pengenalan, pengertian, perbuatan, keterampilan, 

perasaan, minat, penghargaan, dan sikap. Jadi belajar tidak hanya mengenal aspek 

intelektual, tetapi mengenai seluruh kepribadian anak1  

                                                           
1 Rusyan, Tabrani. Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. (Jakarta, Rineka Cipta, 2006) hal . 
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Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah merupakan proses pembelajaran yang 

menyediakan program pendidikan yang bertujuan membantu meletakkan dasar ke 

arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta yang diperlukan 

oleh anak didik dalam menyesuikan diri di lingkungannya dan untuk pertumbuhan 

serta perkembangan selanjutnya2  Dari pengertian ini, maka tingkat pemahaman 

anak terhadap bahan ajar yang disajikan akan efektif dan bermakna jika guru 

mampu memberikan informasi secara jelas, berupa fakta, bentuk konkret, dan 

ilustrasi yang sesuai kemampuan indera anak.  

Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah upaya menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaan serta 

berakhlak mulia baik kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Alam semesta 

merupakan wahana belajar bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan 

tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Al Quran Surah Al An’am ayat 141 

berikut: 

    

   

  

  

  

  

    

    

   

     

                                                           
2 Depdiknas, Petunjuk Teknis KTSP 2006 (Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2006, hal 4 
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Semua guru atau siswa pasti selalu mengharapkan agar setiap proses 

belajar mengajar dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. Guru 

mengharapkan agar siswa dapat memahami setiap materi yang diajarkan, 

siswapun mengharapkan agar guru dapat menyampaikan atau menjelaskan 

pelajaran dengan baik, sehingga memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Akan 

tetapi harapan–harapan itu tidak selalu dapat terwujud. Masih banyak siswa yang 

kurang memahami penjelasan guru. Ada siswa yang nilainya selalu rendah, 

bahkan ada siswa yang tidak bisa mengerjakan soal atau jika mengerjakan soalpun 

jawabannya asal–asalan. Semua itu menunjukkan bahwa guru harus selalu 

mengadakan perbaikan secara terus menerus dalam pembelajarannya, agar 

masalah–masalah kesulitan belajar siswa dapat diatasi, sehingga  hasil belajar 

siswa mencapai tujuan yang diharapkan. 

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pada prinsipnya IPA 

diajarkan untuk membekali peserta didik agar mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami gejala alam, 

selain itu juga untuk menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa3. 

Hal ini sejalan dengan KTSP 2006 bahwa IPA diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia Melalui pemecahan 

masalah-masalah sehingga dapat melakukan identifikasi. Penerapan IPA perlu 

                                                           
3 Ibid. hal 6 
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dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. 

Ditingkat Madrasah Ibtidaiyah diharapkan ada proses pembelajaran salingtemas 

(sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman 

belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA 

dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana4. 

Melihat betapa penting dan fungsionalnya pemahaman konsep tentang IPA 

bagi perkembangan peserta didik, maka kemampuan memahami konsep IPA 

sebagai materi pelajaran sangat strategis bagi kepentingan pengalaman belajar 

sehari-hari secara konkrit. Berdasarkan pengamatan dari hasil evaluasi dalam 

proses pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Kecamatan Alalak 

Kabupaten Barito Kuala masih memperoleh nilai hasil belajar rendah pada materi 

‘Struktur dan Bagian Tubuh Tumbuhan’ pada semester ganjil tahun 2011/2012 

diketahui siswa yang tuntas sebanyak 10 (43,48%) dari 23 orang siswa secara 

keseluruhan serta 13 orang (56,52%) dinyatakan belum tuntas di bawah nilai 7,0 

sebagai indikator ketuntasan belajar minimal. Proses pembelajaran tentang 

Struktur dan Bagian Tubuh Tumbuhan pada dasarnya memerlukan praktik 

langsung sehingga tujuan pembelajaran yang menyatakan siswa dapat memahami 

hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya dapat tercapai, 

namun selama ini belum pernah dilakukan sehingga hanya menjelaskan melalui 

gambar-gambar dalam buku teks saja. Hal ini yang menyebabkan pemahaman 

siswa kurang maksimal sehingga nilai hasil belajar masih rendah.  

                                                           
4 Ibid, hal 6 
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Menurut pengamatan penulis rendahnya hasil belajar IPA di MI karena 

proses pembelajaran yang berlangsung hingga kini masih berpusat pada guru 

sehingga siswa kurang terlibat dalam pembelajaran, metode mengajar yang 

digunakan kebanyakan adalah ceramah saja dan alat peraga yang digunakan 

sangat minim. Akibatnya siswa menjadi pasif dan pembelajaran kurang bermakna 

dan berimbas pada hasil belajar yang tidak memuaskan. Berdasarkan data yang 

ditemui agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, maka guru dapat 

memvariasikan cara mengajar dengan menggunakan alat peraga pelajaran yang 

sesuai dengan materi pelajaran sehingga konsep yang disajikan bisa dengan 

mudah dipahami dan peserta didik secara maksimal.  

Arti penting alat peraga dalam pembelajaran IPA materi ‘Struktur dan 

Bagian Tubuh Tumbuhan’ sangat strategis. Hal ini dinyatakan oleh Arsyad bahwa 

keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah yang dilakukan guru sangat 

ditentukan oleh kemampuan guru dalam memilih strategi yang tepat untuk 

menyampaikan materi pelajaran yang diajarkan, khususnya media alat peraga 

yang relevan bahan belajar5 

Sejujurnya penggunaan alat peraga untuk pembelajaran IPA di Madrasah 

Ibtidaiyah jarang bahkan hampir tidak pernah digunakan oleh guru-guru MI, 

padahal alat peraga itu ada. Sehingga alat peraga itu hanya jadi pajangan kantor  

atau tersimpan rapi di lemari. Alat peraga IPA tidak perlu mahal, kita bisa 

menemukannya di sekitar kita seperti kebun sekolah, sawah, sungai, dan semua 

yang kita lihat di alam raya ini.  Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas yang 

                                                           
5 Arsyad. Media Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h.68) 
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dilaksanakan ini sangat penting guna mengetahui efektifitas penggunaan alat 

peraga sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema “Penggunaan Alat 

Peraga Alamiah Untuk Meningkatkan  Pemahaman Tentang Materi Bagian–

Bagian Tumbuhan dalam Pembelajaran IPA kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Azhar Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.” 

          

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil analisis yang mengungkap berbagai penyebab  

munculnya masalah kekurang-berhasilan pembelajaran IPA tersebut di atas, maka 

masalah yang menjadi fokus pebaikan itu dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah penggunaan alat peraga alamiah dapat meningkatkan pemahaman 

tentang materi Bagian–Bagian Tumbuhan dalam Pembelajaran IPA kelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Kecamatan Alalak Kabupaten Barito 

Kuala? 

2. Bagaimana sikap siswa terhadap penggunaan alat peraga alamiah pada 

pembelajaran IPA materi Bagian–Bagian Tumbuhan pada kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala? 

 

C. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pemecahan masalah atau alternatif 

tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.Kegiatan Awal 

a.Persiapan kelompok dan alat peraga pembelajaran yang digunakan 
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b.Apersepsi dan motivasi 

c.Penyampaian tujuan pembelajaran 

1. Kegiatan Inti   

a. Guru menjelaskan materi tentang bagian tumbuh-tumbuhan secara 

sistematis melalui lembar peraga dengan memberikan pertanyaan atau 

balikan dengan bahasa yang lugas, serta  menggunakan alat peraga 

alamiah yang relevan bahan belajar seperti bentuk akar, batang, 

ranting, daun, bunga, buah dan biji.. 

b. Guru memberi tugas secara individual yaitu tentang struktur bagian 

tumbuh-tumbuhan  pada buku catatan. 

c. Siswa menyelesaikan tugas LKS dengan memanfaatkan alat peraga 

alamiah yang disediakan guru maupun siswa secara berkelompok 

untuk mengamati bagian tubuh tumbuhan seperti bentuk akar, batang, 

ranting, daun, bunga, buah dan biji 

d. Siswa menyampaikan hasil kerja kelompok dengan menggunakan alat 

peraga alamiah struktur tumbuh-tumbuhan dan kelompok lain 

memberi tanggapan. 

e. Guru memberi penguatan hasil kerja kelompok dan menugaskan siswa 

mencatat hal-hal yang penting 

f. Siswa diberikan kesempatan bertanya 

Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaransiswa melaksanakan 

tes 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui: 

1. Penggunaan alat peraga alamiah dalam Pembelajaran IPA materi 

Bagian–Bagian Tumbuhan pada siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Azhar Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 

3. Sikap siswa terhadap penggunaan alat peraga alamiah pada pembelajaran 

IPA materi Bagian–Bagian Tumbuhan pada kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Azhar Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 

 

E. Manfaat Penelitian 

      Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru yaitu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

serta membangkitkan rasa percaya diri sehingga akan selalu bergairah 

dan bersemangat untuk memperbaiki pembelajarannya terutama pada 

pelajaran IPA dengan penggunaan alat peraga alamiah. 

2. Bagi siswa yaitu  dapat meningkatkan  pemahaman dalam menyerap 

materi yang dipelajari menggunakan lingkungan alamiah yang mereka 

lihat sehari-hari sehingga  proses  dan hasil belajar pun akan lebih 

meningkat pula3. 

3. .bagi  sekolah  yaitu bermanfaat  untuk membantu sekolah  dalam 

mengembangkan dan menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas 

yang  akan  menjadi  percontohan atau model bagi sekolah–sekolah, 

disamping akan terlahir guru–guru yang profesional  dan menjadi 

kepercayaan orang tua, masyarakat serta pemerintah. 


