
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan 

melalui Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006. Standar isi mencakup lingkup 

materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, 

beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender 

pendidikan/akademik. 

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : 

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Kelompok mata pelajaran estetika; 

5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan. 

Dunia pendidikan tidak lepas dengan adanya lesson (pelajaran). 

Berbagai pelajaran telah diajarkan di sekolah dengan harapan agar manusia 

dapat meningkatkan kwalitasnya atau lebih baik dari sebelumnya. Di sekolah 

Dasar terdapat beberapa pelajaran yang diajarkan. Diantaranya, IPA, Bahasa 

Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Diantara pelajaran-pelajaran tersebut 

yang dijadikan pelajaran utama sebagai bahan Ujian Nasional adalah IPA. IPA 

merupakan konsep pembelajaran alam yang mempunyai hubungan yang sangat 

luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan 

dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi, karena IPA 

memiliki upaya untuk membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang 

alam semesta yang mempunyai banyak fakta yang belum terungkat dan masih 

bersifat rahasia sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu 

pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 



Membuat pelajaran dapat berjalan dengan baik tidaklah mudah, sebab 

kenyataan yang terjadi di lapangan banyak faktor yang menyebabkan 

ketidakberhasilan pembelajaran. Bukanlah hal yang baru jika pelajaran IPA 

ditakuti banyak siswa di kelas atau beranggapan bahwa pelajaran IPA itu sulit. 

Sehingga hasil yang dicapai siswa pun tidak maksimal. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dilihat dari tes formatif “Ciri-ciri khusus tumbuhan” di SD Negeri 

Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012, 

nilai IPA masih di bawah KKM 60. Rendahnya nilai IPA disebabkan oleh 

faktor interen dan faktor ekstern. Adapun faktor intern yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam mencapai nilai KKM pelajaran IPA antara lain adalah 

kesiapan siswa menerima pelajaran, kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi 

belajar siswa. Adapaun faktor eksteren yang mempengaruhi siswa dalam 

mencapai nilai KKM  pelajaran IPA adalah meliputi kurikulum, guru, metode, 

dan media pembelajaran serta lingkungan siswa tinggal. 

Media yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran sangat 

menentukan keberhasilan pembelajaran. Karena dengan adanya media, siswa 

dapat secara langsung mengetahui, tidak perlu membayangkan dan berangan-

angan.  

Dari hasil refleksi dan menelaah hasil tes formatif yang diperoleh siswa, 

maka peneliti melakukan konsultasi dengan teman sejawat untuk 

mengungkapkan identifikasi kelemahan dari proses pembelajaran pada materi 

pembelajaran “Ciri-ciri Khusus Tumbuhan” pada SD Negeri Ngurensiti 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2011/2012 sebagai  

berikut: 

Dari sisi siswa : 

 Terbatasnya sarana prasarana di sekolah. 

 Alokasi waktu yang sangat sempit. 

 Siswa kurang terampil menggunakan alat peraga. 

 Interaksi tanya jawab kurang optimal. 



 Siswa kurang antusias dalam menerima pelajaran. 

 Kesempatan tanya jawab tidak dimanfaatkan siswa. 

 

Dari Guru: 

 Dalam mengajar, guru menggunakan metode ceramah bervariasi. 

 Guru tidak menggunakan alat bantu mengajar. 

 Guru kurang memberi kesempatan bertanya kepada siswa. 

 Pemilihan metode pembelajaran kurang bervariasi. 

 Guru kurang memberi contoh kongkrit. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut di atas, penulis 

memfokuskan permasalahan yang akan diperbaiki dalam PTK yaitu 

pemanfaatan media pembelajaran yang kurang memadai. Secara operasional 

rumusan masalah “Apakah penggunaan media realita dapat meningkatkan hasil 

belajar tentang “ciri-ciri khusus tumbuhan” bagi siswa kelas VI SD Negeri 

Ngurensiti 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2011/2012”. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui „Apakah media realita 

dapat meningkatkan hasil belajar tentang “ciri-ciri khusus tumbuhan” bagi 

siswa kelas VI SD Negeri Ngurensiti 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten 

Pati Tahun 2011/2012‟. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan penelitian ini dapat dilihat dari 

manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.  

 

 

Manfaat Teoritis 



Hasil penelitian dengan menggunakan media realita ini dapat 

memberikan sumbangan pada sekolah untuk membantu agar sekolah dapat 

berkembang karena adanya peningkatan pada diri guru sehingga sekolah lebih 

maju, khususnya dalam pembelajaran bidang IPA. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa lebih mudah memahami pelajaran 

b. Menjadikan siswa lebih aktif 

c. Memberikan pembelajaran yang menarik 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa 

2. Bagi Guru 

a. Untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. 

b. Dapat berkembang secara profesional karena mampu menilai diri dan 

memperbaikinya. 

c. Dapat berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuannya 

3. Bagi Sekolah 

Pertimbangan untuk menggunakan media realita di sekolah dan sebagai 

bahan masukan untuk mencari dan menentukan model pembelajaran yang 

lebih baik. 

 


