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ABSTRAK

SYARIF HIDAYAT (NIM 58471382) Peningkatan Pemahaman Konsep Energi

Alternatif Melalui Media Alat Peraga Sederhana Pada Mata Pelajaran Sains

Bagi Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah Perbutulan kecamatan

Sumber Kabupaten Cirebon.

Penerapan media yang digunakan guru belum maksimal, sehingga lemahnya
pemahaman siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengajaran
guru bidang studi Sains kelas IV di MI Al Washliyah Perbutulan Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon, meningkatkan pemahaman konsep melalui media alat peraga
sederhana di MI Al Washliyah Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

Pada dasarnya alat peraga adalah alat bantu pendidikan artinya alat-alat yang
digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran.
Penggunaan alat peraga akan mempermudah siswa dalam pemahaman konsep.
Sehingga guru sangat penting dalam meningkatkan pemahaman konsep terhadap
suatu materi melalui media alat peraga, untuk memberikan yang terbaik anak
didiknya dalam pelaksanaan belajar di kelas dan bisa lebih aktif dan kreatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas artinya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat di
dalam kelas melalui refleksi dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai
guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat dan lebih maksimal.

Berdasarkan hasil tes pada penerapan media alat peraga sederhana dalam
meningkatkan pemahaman siswa tentang energi alternatif di kelas IV, terlihat dari
analisis kenaikan rata-rata hasil tes siswa pada siklus I sebesar 69,3, siklus II sebesar
74,4. Dari hasil yang diperoleh, penelitian dengan menggunakan media alat peraga
sederhana pada siswa kelas IV MI Al Washliyah Perbutulan Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan siswa
dalam memahami pemahaman konsep.

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media pembelajaran sangat
mendorong untuk mengingat pemahaman siswa. Dalam hal ini penerapan media alat
peraga sederhana dapat memudahkan pemahaman siswa dan meningkatkan hasil
belajar siswa.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan IPA (Sains) merupakan salah satu konsep yang ditawarkan di

Sekolah Dasar yang memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian

intelektual anak. Pada umumnya untuk mengenal pembelajaran sains Guru lebih

banyak memberikan informasi tentang konsep-konsep materi sains berupa

fenomena-fenomena alam atau lingkungan sekitar, dan juga terkait dengan

prinsip-prinsip dan hukum-hukum dalam sains (Sutrisno 2007 : 35).

Materi pada pembelajaran ini adalah tentang konsep energi alternatif. Materi

ini pada dasarnya adalah suatu pembelajaran yang terdapat dalam materi sains

yang berisikan tentang berbagai macam-macam kajian yang berhubungan dengan

energi yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, juga

sebagai bahan pembelajaran untuk diterapkan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan awal yang diperoleh dari guru terhadap

pembelajaran tentang pemahaman konsep energi alternatif adalah masih

menggunakan bahan ajar secara teori, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk

mengetahuinya. Ada 65% siswa Madrasah Ibtidaiyah yang masih kesulitan untuk

memahaminya dan 35% siswa sudah bisa memahami dari materi ini. Untuk itu,

penulis mencoba untuk mengenalkan siswa dengan menggunakan media alat

peraga sederhana untuk memudahkan mengingat dan memahami tentang energi

alternatif.



Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat peraga

sederhana. Siswa diarahkan untuk lebih aktif dalam membuat suatu hasil karya

yang dapat dijadikan proses pembelajaran yang menyenangkan. Siswa di pacu

untuk memunculkan rasa keingin tahuan proses energi alternatif yang ada

dikehidupan sehari-hari.

Guru berperan sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar

mengajar yang efektif, sehingga dapat meningkatkan proses belajar mengajar,

mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, meningkatkan kemampuan siswa

dalam mengaplikasikan alat peraga sederhana dan menguasai tujuan-tujuan

pendidikan yang harus dicapai. Guru dituntut untuk mampu mengelola proses

belajar mengajar yang dapat memberikan rangsangan dan motivasi kepada siswa

agar mau belajar. Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif

dan mempererat kerjasama siswa dalam satu tim yang dapat menggalakan

kegiatan belajar aktif untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi

pelajaran yang disampaikan guru melalui peragaan alat peraga sederhana.

Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengajaran, seorang pendidik

harus bisa mengadakan perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas

yang aktif, penggunaan media mengajar yang menunjang, strategi belajar

mengajar, sikap dan karakteristik dalam mengelola proses belajar mengajar yang

efektif dan efisien, serta dapat mengaplikasikan tentang alat peraga sederhana

yang harus perlihatkan sehingga mudah diingat oleh siswa untuk diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari. (Mulyasa, 2008:40)



Berdasrkan latar belakang, peneliti mengadakan penelitian pada siswa kelas

IV dengan judul Pemahaman Konsep Energi Alternatif Melalui Media Alat

Peraga Sederhana Pada Mata Pelajaran Sains. Untuk mengetahui hasil

perkembangan dan keberhasilan pencapaian pemahaman peserta didik.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasikan

permasalahan yang muncul sebagai berikut :

a. Penerapan media pembelajaran di kelas masih belum maksimal, misalnya

kecenderungan guru masih monoton dalam penyampaian materi, sehingga

siswa merasa bosan dan ribut sendiri di dalam kelas.

b. Proses pembelajaran di sekolah belum maksimal dalam menggunakan

media pembelajaran, sehingga rendahnya pemahaman siswa dalam

menerima materi pelajaran di dalam kelas.

c. Pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat konvensional yakni

penyampaian menggunakan ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas

pekerjaan rumah.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifiasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini

dibatasi pada :

a. Peningkatan penerapan media pembelajaran di kelas agar dalam

penyampaian materi bisa direspon oleh siswa.



b. Peningkatan proses pembelajaran dalam penggunaan media

pembelajaran agar siswa lebih mudah dan tanggap dalam menerima

materi.

c. Pembelajaran yang bersifat variatif yakni penyampaian materi

menggunakan media alat peraga sederhana untuk peningkatan

pemahaman konsep energi alternatif pada mata pelajaran Sains bagi

siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah Perbutulan

Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian

sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran siswa dengan menggunakan

media alat peraga sederhana ?

b. Bagaimana hasil belajar siswa dengan penggunaan media alat peraga

sederhana dalam peningkatan pemahaman siswa ?

c. Bagaimanakah respon siswa setelah melaksanaan pembelajaran

menggunakan  media alat peraga sederhana ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini adalah untuk pembelajaran dengan penerapan

menggunakan media alat peraga sederhana sebagai peningkatan pemahaman dan

proses pembelajaran siswa. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut :



1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran menggunakan media alat peraga

dalam proses belajar mengajar di kelas IV pada mata pelajaran Sains.

2. Untuk mengetahui hasil peningkatan pemahaman siswa pada pokok bahasan

energi alternatif dengan menggunakan media alat peraga.

3. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui respon siswa dalam penggunaan

media alat peraga sederhana pada pembelajaran Sains.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian tindakan kelas ini akan memberikan manfaat

berarti bagi :

1. Guru

Mempermudah dalam penyampaian mata pelajaran kepada peserta didik,

karena peserta didik ikut aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar.

2. Siswa

a. Dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi tentang energi

alaternatif pada mata pelajaran sains.

b. Dapat menumbuhkan semangat belajar siswa pada mata pelajaran sains.

c. Melatih siswa untuk melakukan dan berkreasi dalam membuat alat peraga

sebagai hasil karya.

d. Siswa menjadi aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar.

3. Sekolah

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilatas sekolah,

sehingga mereka antusias memasukan anaknya ke sekolah tersebut.



b. Menciptakan sekolah sebagai pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan

bagi peserta didik.

c. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai objek belajar peserta didik.

E. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kondisional, artinya terkait erat

dengan kondisi-kondisi tertentu. Oleh sebab itu, pencapaian hasil pembelajaran

(hasil belajar) juga terkait dengan kondisi-kondisi tertentu baik yang ada dalam

diri siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa.

Dalam mengajarkan sains, guru harus berusaha agar siswa itu lebih banyak

mengerti dan mengikuti pelajaran sains dengan gembira sehingga minatnya

dalam sains akan lebih besar. Siswa akan lebih besar minatnya bila pelajaran itu

disajikan dengan baik dan menarik. Dengan dipergunakannya alat peraga

sederhana maka siswa akan lebih tertarik dengan sains.

Di sekolah guru berperan sebagai perancang atau perencana, pengelola

pengajaran dan pengelola hasil pembelajaran siswa. Dalam pengajaran guru

diberikan kebebasan yang luas dalam memilih cara mengajar yang digunakan

pada saat mengelola pembelajaran untuk mengantarkan siswa mencapai tujuan

hasil belajar yang optimal atau maksimal.

Alat peraga adalah alat-alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk

membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Alat

peraga akan membantu terlaksananya pencapaian tujuan pendidik yang

diharapkan. Dapat dijelaskan bahwa media pengajaran dapat mengurangi



verbalisme dan membuat pelajaran yang mantap atau tidak mudah dilupakan,

media pengajaran yang disebutkan sangat luas tapi penulis maksudkan adalah

alat peraga. Oleh karena itu penggunaan alat peraga dalam kegiatan belajar

mengajar diharapkan akan lebih meningkatkan hasil belajar siswa.

Alat peraga pengajaran sains merupakan alat untuk menerangkan atau

mewujudkan konsep sains. Karena konsep dalam sains itu abstrak, sedangkan

kita menyadari bahwa pada umumnya siswa berfikir dari hal-hal yang konkrit

menuju hal-hal yang abstrak, maka salah satu jembatannya agar siswa mampu

berfikir abstrak tentang sains yaitu melalui alat peraga.

Alat peraga sangat diperlukan sekali walaupun bagaimana intelegensi atau

bakatnya, sebab membuat siswa lebih cepat tanggap sampai pada ide yang

sedang dijelaskan. Sehingga memudahkan dalam penyampaian suatu materi yang

akan diajarkan.

Dengan keterlibatan siswa dalam proses pengamatan dengan bantuan alat

peraga maka diharapkan akan tumbuh minat belajar sains pada dirinya dan akan

menyenangi konsep yang disajikan dengan alat peraga maka konsentrasi belajar

dapat lebih ditingkatkan sehingga hasil belajar akan lebih meningkat.

Berdasarkan pemikiran yang dilakukan oleh peneliti  pada kondisi awal

sampai pelaksanaan tindakan dan kondisi akhir dapat digambarkan dalam bentuk

diagram sebagai berikut:
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