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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hasil observasi pada proses belajar mengajar IPA di kelas

V SDN Watuagung 01 menunjukkan bahwa interaksi pembelajaran dalam kelas

masih rendah. Di kelas tersebut, siswa cenderung pasif, tidak berani berpendapat

atau bertanya , dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran rendah. Hal ini

dapat dilihat dari sedikitnya siswa yang mendengarkan penjelasan guru, bahkan

ada siswa yang diam saja dan ada juga yang bermain–main sendiri saat guru

sedang menerangkan pelajaran.

Agar dapat mencapai hasil belajar IPA yang maksimal, pendidik harus

mengetahui dan dapat membuat sebuah pembaharuan dalam dunia pendidikan

agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat

diperoleh hasil yang maksimal. Salah satu bentuk pembaharuan pembelajaran

adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang efektif, menarik dan

bermakna bagi peserta didik. Menurut Slavin (2006) Materi pelajaran hendaknya

disajikan dengan cara yang menarik sehingga rasa ingin tahu peserta didik

terhadap materi pembelajaran meningkat. Bukan masanya lagi seorang guru

hanya mengandalkan ceramah dalam menyampaikan materi. Seorang guru di

tuntut untuk aktif dan kreatif membimbing peserta didik mencapai tujuan

pembelajaran.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru

menggunakan media pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas

keterlibatan siswa secara efektif didalam proses pembelajaran. Penggunaan

media pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan

kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan

menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar yang maksimal.
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Media buku pelajaran yang digunakan selama ini belum mampu

memotivasi peserta didik untuk meningkatkan minat baca, sehingga perlu

adanya media yang mampu meningkatkan minat baca, dan media yang

mampu meningkatkan minat baca adalah media komik. Susanti (2004)

mengemukakan bahwa komik menjadi lebih mampu meningkatkan minat baca

dibanding buku pelajaran, karena komik terdapat gambar-gambar yang

menarik dan bahasanya mudah dipahami. Hal-hal tersebut yang melatar

belakangi peneliti menggunakan media komik sains dalam meningkatkan hasil

belajar IPA kelas V SD Watuagung 01

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka pada

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : apakah penggunaan

media pembelajaran komik sains berpengaruh terhadap hasil belajar IPA

siswa kelas V semester II tahun pelajaran 2011/2012.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh penggunaan media pembelajaran komik sains terhadap hasil belajar

IPA siswa kelas V SDN Watuagung 01 semester II tahun pelajaran

2011/2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah referensi ilmu pendidikan berkaitan penggunaan

media komik dalam pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah informasi berkaitan

dengan penggunaan media komik dalam pembelajaran.

http://www.wedangjae.com/
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b. Bagi guru, penelitian ini memberikan referensi untuk berinovasi dalam

pembelajaran.

c. Bagi peserta didik, media komik dalam pembelajaran merupakan

sesuatu yang baru dan menarik, sehingga peserta didik akan lebih

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan mengarah pada hasil

belajar yang lebih baik.


