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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 3

menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi

peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk

mewujudkanya maka pendidikan di Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan

Pembelajaran yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku yang baru

bukan hanya dari segi kognitifnya saja namun juga aspek afektif dan

psikomotoriknya juga mengalami perubahan. Pembelajaran adalah proses

penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui belajar, mengajar, dan

pengalaman (Slameto, 2007:4).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sering kali kita melihat siswa tidak

mengerti dan memahami secara mendalam materi yang telah mereka pelajajari.

Saat pembelajaran berlangsung siswa cenderung bosan saat diterangkan oleh guru

karena guru menggunakan metode yang kurang bervariatif dan tidak

memanfaatkan media pembelajaran dengan optimal sehingga materi tidak

ditangkap dengan baik oleh siswa. Akibatnya siswa sering lupa dengan materi

yang sudah mereka pelajari karena pembelajaran kurang berkesan bagi siswa

sehingga pengetahuan siswa hanya bersifat hafalan saja.

Permasalahan tersebut juga  terjadi pada siswa SDN 2 Wonocoyo, dari

survei awal yang dilakukan pembelajaran yang diberikan guru pada sekolah

tersebut  belum menggunakan metode yang inovatif masih bersifat teacher

centered atau pembelajaran masih berpusat pada guru dan juga media

pembelajaran yang digunakan masih sangat kurang. Dari segi siswa mereka

terlihat kurang antusias mengikuti pelajaran dan gaduh sendiri saat pelajaran

berlangsung. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa

terutama prestasi siswa pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam. Dari data

yang diperoleh ternyata 50% dari jumlah siswa di kelas 5 memperoleh hasil



2

belajar yang masih belum mencapai KKM. Hal tersebut tentunya perlu

penanganan agar tercipta suasana belajar yang mendukung bagi siswa  sehingga

siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan prestasi siswa dapat

meningkat.

Cara untuk menanggulangi permasalahan seperti yang di sebutkan di atas

salah satunya adalah dengan memilih metode dan media pembelajaran yang tepat.

Hal ini bertujuan agar siswa lebih tertarik terhadap materi yang disampaikan

sehingga pembelajaran dapat lebih berkesan bagi siswa. Dengan metode dan

media yang cocok bagi siswa maka siswa akan lebih mudah menyerap materi

yang disampaikan oleh guru. Metode yang digunakan hendaknya lebih berpusat

pada siswa sehingga siswa lebih aktif di dalam pembelajaran dan tidak gaduh

sendiri saat guru menerangkan seperti pada pembelajaran yang berpusat pada

guru.

Sebagai fasilitator pembelajaran guru harus dapat memilih metode yang

tepat yang disesuaikan dengan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai. Metode pembelajaran mungkin dapat dikatakan tepat untuk suatu

pelajaran tetapi belum tentu tepat untuk pelajaran yang lainnya. Untuk itu guru

haruslah pandai dalam memilih dan menggunakan metode-metode pembelajaran

mana yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi yang akan diberikan

sesuai karakteristik siswa.

Selain kemampuan untuk mengaplikasi metode dan strategi pembelajaran,

dalam proses pelaksanaan tugas pengajaran seorang guru harus memperhatikan

banyak hal. Salah satunya yaitu penggunaan media yang tepat dalam mengajar.

Melalui penggunaan media pembelajaran yang tepat diharapkan mampu

menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga peserta didik dapat memahami

dan menguasai bahan ajar itu dengan mudah. Sehubungan dengan hal tersebut

maka guru atau calon guru perlu memahami secara benar dan terampil dalam

menerapkan berbagai macam media mengajar, serta terampil menerapkannya

dalam pengajaran di kelas. Dengan begitu pembelajaran yang dilaksanakan dapat

optimal.
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Dari permasalahan diatas maka peneliti mencoba menerapkan metode

pembelajaran Group investigation dalam pembelajaran yang bertujuan agar

tercipta suatu pembelajaran yang  bermakna bagi siswa sehingga dapat menunjang

prestasi siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Alasan mengapa

peneliti memilih metode Group investigation karena metode tersebut cocok

dengan karakteristik Ilmu Pengetahuan Alam yang  pembelajaranya lebih

condong kepada pembelajaran yang bersifat inquri. Hal tersebut terkandung dalam

permendiknas no 22 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pembelajaran IPA

sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu

pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar

secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan

sikap ilmiah.

Metode group investigation yang merupakan bagian dari salah satu

pembelajaran yang bersifat inquiri diharapkan sebagai solusi dari permasalahan

yang terjadi di SDN 2 Wonocoyo dimana metode tersebut menuntut siswa agar

lebih aktif karena pembelajaran berpusat pada siswa dan siswa bertanggung jawab

mencari sendiri informasi yang dibutuhkan sehingga siswa tidak gaduh sendiri

saat pembelajaran berlangsung dan nantinya pembelajaran akan lebih bermakna.

Pembelajaran dengan metode Group investigation memvasilitasi siswa

agar lebih aktif daripada pembelajaran yang bersifat teacher centered yaitu

dengan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh siswa sehingga tidak akan

mudah terlupakan oleh siswa. Dari kelebihan tersebut metode group investigation

juga mempunyai kelemahan yaitu memerlukan waktu yang cukup lama

dikarenakan siswa tidak hanya mencari informasi dari buku namun juga dari

sumber lain di luar kelas bahkan diluar sekolah. Untuk mengatasi atau

meminimalisir kekurangan tersebut maka peneliti menggunakan media realia

sebagai sumber informasi langsung bagi siswa sehingga waktu yang diperlukan

lebih sedikit.
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Menurut Nana sujana (1990:207) penggunaan benda nyata di dalam proses

belajar mengajar terutama bertujuan untuk memperkenalkan suatu unit pelajaran

tertentu, proses kerja suatu objek studi tertentu, atau bagian-bagian serta aspek-

aspek lain yang diperlukan. Benda-benda nyata dapat memegang peranan penting

dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk

mengangkat judul Penelitian “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Metode

Pembelajaran Group Investigation Dengan Bantuan Media Realia Pada Siswa

Kelas V SDN 2 Wonocoyo Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas maka dapat dibuat

suatu rumusan masalah yaitu apakah melalui metode group investigation dengan

bantuan media realia dapat meningkatkan hasil belajar IPA Kelas V SDN 2

Wonocoyo Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung semester II tahun

pelajaran 2012/2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan prestasi Belajar

IPA melalui metode pembelajaran group investigation pada siswa SDN 2

WonocoyoKecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung tahun pelajaran

2012/2013.

1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

1) Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan menjadi landasan dalam

melaksanakan pembelajaran IPA agar kualitas pembelajaran IPA dapat

meningkat.

2) Dapat menambah kajian tentang hasil penelitian pembelajaran IPA di

SD.
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b. Manfaat Praktis

1. Bagi siswa

a) Dengan menggunakan metode pembelajaran Group investigation siswa

dapat lebih termotivasi dalam pembelajaran IPA.

b) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas pada saat

pembelajaran IPA sehingga tercipta interaksi yang baik antar anggota

kelas maupun terhadap guru.

c) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPA.

2. Bagi Guru

a) Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran

IPA di sekolah dasar.

b) Mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran yang ada

pada kurikulum sekolah dasar pada umumnya serta IPA pada khususnya.

c) Dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran

yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan.

3. Bagi Sekolah

a) Dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dengan

menggunakan model pembelajaran yang inovatif.

b) Dapat dijadikan tolak ukur pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan

proses pembelajaran yang dilaksanakan guru sehingga tujuan

penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dicapai secara optimal


