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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar belakang Masalah 
    Sebagai pendidik, kita sudah terbiasa berhadapan dengan peserta didik di dalam 
kelas untuk menyampaikan materi pelajaran. Setelah kita melakukan berbagai persiapan 
mengajar, baik berupa pencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), memilih metode pelajaran, 
media atau alat peraga dan mengkondisikan peserta didik sedemikian rupa, agar 
penyampaian materi pelajaran dapat berjalan sesuai harapan. 

Namun, kadangkala kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan harapan yang telah 
kita rencanakan sebelumnya. Apalagi untuk pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), materi 
pelajaran sangat luas untuk disampaikan kepada peserta didik. Terlebih untuk materi  “cara 
tumbuhan hijau membuat makan di Kelas 5 Semester 1”. Begitu luasnya cakupan materi pada 
Kompetensi dasar ini, dan waktu yang terbatas, maka dipandang perlu penggunaan Proyektor 
LCD dalam penyampaian materi untuk mempercepat, memperdalam materi dalam alokasi 
waktu yang telah direncanakan. Proyektor LCD merupakan salah satu media belajar. 

Kegiatan belajar mengajar melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, guru 
(pendidik), tujuan pembelajaran, isi pelajaran, metode mengajar, media dan evaluasi. Tujuan 
pembelajaran adalah perubahan prilaku dan tingkah laku yang positif dari peserta didik setelah 
mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti : perubahan yang secara psikologis akan tampil 
dalam tingkah laku (over behaviour) yang dapat diamati melalui alat indera oleh orang lain baik 
tutur katanya, motorik dan gaya hidupnya. (Adrian 2004) Berangkat dari hal itulah, maka 
penulis memandang perlu untuk membahas penggunaan media Proyektor LCD dalam 
penyampaian materi “ cara tumbuhan hijau membuat makanan di Kelas 5 Semester 1”. 

Driver (1982) menyatakan bahwa ada tiga tradisi utama dari psikologi kognitif  yang 
mempengaruhi pendidikan IPA. Ketiga tradisi itu adalah tradisi: behaviourist, developmental, 

dan constructivist. Osborne dan Wittrock (1985) menambahkan satu tradisi lainnya, yaitu 
information proccessing.Ilmu Pengetahuan Alam adalah mata pelajaran yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari dan merupakan mata pelajaran menghafal konsep, tetapi siswa 
beranggapan bahwa mata pelajaran ini sulit.  
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2013. Khususnya dapat peneliti lihat pada hasil tes formatif mata pelajaran IPA kelas 5 
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semester I dengan pokok materi cara tumbuhan hijau membuat makanan. Dari 18 siswa hanya 
8 siswa yang mencapai target ketuntasan belajar atau nilai 75 keatas, sedangkan 10 siswa 
belum mencapai target ketuntasan belajar  atau kurang dari KKM 70 ke  atas dan hasilnyapun 
belum memuaskan. Melihat hasil yang diperoleh siswa menunjukkan rendahnya tingkat 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran IPA dengan pokok materi carta tumbuhan hijau 
membuat makanan, maka peneliti mengajukan proposal melaksanakan perbaikan 
pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas. Dengan tujuan supaya penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran IPA dengan indikator mengidentifikasi cara tumbuhan hijau 
membuat makanan.  

 
 1.2. Identifikasi Penelitian 

 Setelah melakukan kegiatan pembelajaran IPA pada materi cara tumbuhan hijau 
membuat makanan dengan indikator mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan 
di kelas 5 Semester I, ternyata guru mengalami beberapa masalah yang sangat berpengaruh 
pada keberhasilan siswa dalam memahami materi ini. 
Hal ini terlihat pada hasil tes formatif siswa yang sebagian besar belum mencapai target 
ketuntasan, dari 18 siswa hanya 8 siswa atau 44% yang mencapai target ketuntasan belajar, 
sedangkan 10 siswa atau 56 % belum mencapai hasil yang memuaskan 

Selama pembelajaran berlangsung siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, 
bahkan diantaranya ada yang melamun, melakukan kesibukan sendiri, memperhatikan 
suasana lain di luar kelas, penggunaan metode yang kurang tepat dan guru aktif sendiri serta 
siswa tidak berani bertanya, guru tidak menggunakan media pembelajaran. 
1.3. Cara Pemecahan Masalah 

Dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas, peneliti memilih salah satu 
permasalahan yang harus segera mendapat penyelesaian yaitu tentang rendahnya hasil 
belajar IPA. Rendahnya hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Mangunlegi  tersebut 
disebabkan kurangnya minat siswa untuk mengikuti pembelajaran IPA terutama pada materi 
Cara tumbuhan hijau membuat makanan. Hal itu terbukti dengan adanya sebagian siswa yang 
kurang memperhatikan penjelasan guru tentang materi tersebut. Siswa merasa bosan dengan 
model pembelajaran guru yang monoton serta kurangnya penguatan (reinforcement) terhadap 
siswa sehingga siswa kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 



3 
 

 

Penggunaan model pembelajaran make a match dengan bantuan LKS pada 
pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri Mangunlegi diharapkan dapat mengatasi rendahnya 
hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Mangunlegi, serta dapat menciptakan suasana 
pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang menjadikan penyebab ketidak berhasilan siswa dalam 
memahami materi pembelajaran IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan, maka 
masalah yang dapat dirumuskan adalah  “ Apakah melalui model pembelajaran make a match 
dengan memanfaatkan LCD dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang cara tumbuhan 
hijau membuat makanan siswa kelas 5 SD Negeri Mangunlegi Kecamatan Batangan tahun 
2012 / 2013 
1.5. Tujuan  Penelitian  

 Untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan 
melalui model pembelajaran make a match dengan memanfaatkan LCD siswa kelas 5 SD 
Negeri Mangunlegi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 2012 / 2013 
1.6. Manfaat Penelitian 

Mempunyai manfaat yang cukup besar baik bagi siswa, guru, maupun bagi sekolah. 
1.6.1. Manfaat bagi siswa 
a. Dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan 

siswa kelas 5 SD Negeri Mangunlegi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 2012 / 
2013. 

b. Memotivasi dalam proses belajar mengajar dengan sasaran pada akhir perbaikan dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan siswa 
kelas 5 SD Negeri Mangunlegi Kecamatan batangan Kabupaten Pati tahun 2012 / 2013. 

c. Meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 SD negeri Mangunlegi Kecamatan Batangan 
Kabupaten Pati dengan sasaran pada akhir perbaikan memperoleh hasil yang 
memuaskan. 

1.6.2. Manfaat bagi guru 
a. Memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas 

bagi guru karena sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
yang dikelolanya . Disamping itu hasil yang diperolehnya dapat disebarkan kepada teman 
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sejawat, sehingga mereka barangkali tergerak untuk mencobakan hasil tersebut atau 
paling tidak mencoba melakukan perbaikan  pembelajaran di kelasnya. 

b. Dapat berkembang secara professional karena dapat menunjukkan bahwa ia  mampu 
menilai dan memperbaiki pembelajaran yang di kelolanya. 

c. Guru percaya diri..Guru mampu melakukan analisis terhadap kerjanya  sendiri di dalam 
kelas  sehingga menemukan alternative untuk mengatasi kelemahannya. 

d. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan                 
pengetahuan dan ketrampilan sendiri. Guru tidak hanya menerima hasil                 
perbaikan yang diterimakan orang lain tetapi ia adalah perancang dan   pelaku perbaikan 
tersebut yang menghasilkan berbagai teori dalam  perbaikan pembelajaran. 

1.6.3. Manfaat bagi sekolah 
Sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat inovasi atau perubahan maka 

perbaikan pembelajaran memberi kesempatan yang besar  begi guru dan sekolah untuk 
berkembang. Hal ini dapat sebagai bahan pertimbangan dan  kajian untuk dapat disebarkan 
kepada sekolah lain. Selain itu manfaat perbaikan pembelajaran juga untuk beberapa 
kepentingan  antara lain : 
a.  Sebagai dokumen penelitian, dan dapat di manfaatkan oleh guru yang tertarik akan hasil 

penelitian ini 
b. Sebagai sumber bagi peneliti lain atau peneliti yang sama dalam memperoleh inspirasi 

untuk melakukan penelitian lainnya. 
c. Sebagai bahan rujukan peneliti lain dan bahan kajian untuk dapat memberikan kritikan serta 

saran terhadap peneliti yang dilakukan. 
d. Sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti untuk mengambil tindakan dalam menangani 

masalah yang serupa atau sama  


