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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa maupun siswa dengan sumber belajar. Adapun fungsi 

pembelajaran yaitu untuk merangsang serta menyukseskan proses belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajan bukan hanya sekedar cara 

untuk memberikan pengetahun atau sekedar hanya untuk penguasaan materi, 

akan tetapi juga memberikan sebuah pedoman hidup yang akan bermanfaat 

bagi dirinya dan manusia lainnya. 

Pola pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran saat ini 

mengacu pada pola belajar aktif, di mana pembelajaran tidak lagi berpusat 

pada guru atau teacher center, melainkan berpusat pada siswa atau student 

center. Dengan pola pembelajaran aktif, siswa dapat mengembangkan 

kemampuan berfikirnya, mengembangkan minat belajarnya bahkan 

mengembangkan bakat yang ia miliki. Selain itu, dalam pola pembelajaran 

aktif peran guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa mendapat  

informasi serta menggali pengetahuan melalui berbagai sumber belajar yang 

memudahkan siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. 

Sedangkan guru bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam rangka 

membantu optimalisasi belajar siswa. 
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Dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa belajar bukan hanya 

mengembangkan pada asfek  kognitifakan tetapi juga proses keterampilan 

manusia. Islam menekankan fungsi kognitif (akal) dan fungsi sensori (indera-

indera) merupakan sebagai alat-alat penting untuk belajar. Sebagai firman 

Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 78:
1
 

                    

           

 
Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa ragam alat fisio-

psikis dalam pembelajaran yang terungkap dalam beberapa firman Allah SWT 

adalah sebagai berikut : 

a. Indera penglihatan (mata), yakni alat fisik yang berguna untuk menerima 

informasi visual. 

b. Indera pendengar (telinga), yakni alat fisik yang berguna untuk menerima 

informasi verbal. 

                                                           
1
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c. Akal, yakni potensi kejiwaan manusia berupa sistem psikis yang kompleks 

untuk menyerap, mengolah, menyimpan dan memproduksi kembali item-

intem informasi dan pengetahuan, ranah kognitif.
2
 

Salah satu mata pelajaran yang menekankan fungsi kognitif (akal) dan 

fungsi sensori (indera-indera) adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam.Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran yang 

diajarkan di semua tingkat pendidikan.Mulai dari sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bukan hanya sekedar 

menghafal informasi, menerima informasi berupa konsep, ciri dan sebagainya. 

Akan tetapi, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam lebih ditekankan pada 

pendekatan keterampilan proses, sehingga siswa dapat menemukan fakta-

fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu 

sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses 

pendidikan maupun produk pendidikan. Untuk itu perlu dikembangkan suatu 

model pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang melibatkan siswa secara 

aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menentukan atau menerapkan sendiri 

ide-idenya. Guru hanya memberi tangga yang membantu siswa untuk 

mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, namun harus diupayakan agar 

siswa dapat manaiki tangga tersebut.
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjelaskan bahwa 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah 

perlu diberikan, dengan alasan bahwa: 

1. Untuk membekalinya dengan kemampuan berfikir logis, analitis dan 

kreatif serta kemampuan bekerjasama,  

2. Meningkatkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanyahubungan yang saling mempengaruhi antara alam, lingkungan, 

tekhnologi dan masyarakat, 

3. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, 

4. Ilmu Pengetahuan Alam diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasiuntuk bertahan 

hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif.
4
 

Berdasarkan uraian di atas, kemampuan-kemampuan tersebut 

diharapkan mampu teraktualisasikan pada proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, guru dapat 

menciptakan pola pembelajaran aktif yang menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar bukan sebagai objek belajar. Bukan hanya sekedar penerima informasi 

akan tetapi juga sebagai penggali informasi, sebagai penemu serta 

memperoleh pengetahuan melalui pengalaman belajar sesuai tujuan mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada siswa kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 012 Naumbai, proses pembelajaran IPA siswa 

kurang aktif dan hanya beberapa siswa yang dapat memahami materi yang di 

sampaikan oleh guru. Pada saat proses pembelajaran guru masih tidak bisa 

menguasai kelas dan membuat anak pasif.Setelah guru menerangkan, lalu 

guru memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan yang diterangkan oleh 

guru tersebut. Sehingga  berdampak pada aktivitas  siswa yang masih 

tergolong rendah, hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Ketika guru menerangkan pelajaran hanya 11 orang atau 47,17% siswa  

dari 24 siswa yang menyimak penyajian pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

2. Ketika diberikan tugas, hanya 10 orang atau 43,47% siswa yang 

mengerjakannya, sedangkan yang lainnya hanya menunggu jawaban dari 

teman. 

3. Ketika siswa diminta untuk bertanya, hanya 4 orang atau 17,39% siswa 

yang mengajukan pertanyaan. 

4. Ketika guru menjelaskan pelajaran,dari 23 orang siswa hanya 9 orang atau 

39,13% siswa bermain-main dan tidak menyimak penyajian yang 

disampaikan guru. 

5. Ketika guru bertanya,dari 23 orang siswa hanya 11 orang 47,82% siswa 

yang memberikan feed back. 

Berdasarkan  gejala-gejala  diatas, terlihat bahwa aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA masih tergolong rendah. Guru berupaya untuk 
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meningkatkan kuwalitas pembelajaran dengan melakukan beberapa usaha 

perbaikan, diantaranya:  

1. Guru membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok ketika proses 

pembelajaran 

2. Guru meminta siswa untuk memberikan umpan balik atau respon 

3. Guru berulang kali meminta siswa untuk memberikan pendapat atau 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Akan tetapi dengan upaya-upaya yang dilakukan guru tersebut, aktivitas 

belajar siswa dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam masih 

tergolong rendah. Oleh karena itu peneliti mencoba memberikan solusi untuk 

memperbaiki proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan permainan 

apakah aku.Permainan apakah aku Adalahpermainan seru yang bisa dimainkan 

dalam kelompok kecil maupun besar. Anak-anak akan melontarkan berbagai 

pertanyaan untuk tahu nama hewan tersebut. Permainan ini dilakukan dengan 

cara anak duduk berdiri membentuk lingkaran sambil memakai ikat kepala dan 

satu anak memegang tas berisi kartu, selanjutnya  anak yang memegang tas 

memilih satu kartu dan menyelipkan pertanyaan di ikat kepala anak yang lain 

serta menanyakan kepada kelompok yang lain.
5
 Permainan ini membuat siswa 

lebih aktif terutama mengunakan media sehingga pembelajaran akan lebih 

berkesan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian tindakan kelas sebagai suatu upaya melakukan perbaikan dan 
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 Paul Barron, Aktivitas, Permainan, dan Ide Praktis Belajar di Luar Kelas, Jakarta: 
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peningkatan keaktifan siswa terhadap pembelajaran IPA dengan judul 

“Peningkatan Aktivitas Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

melalui Penerapan Permainan Apakah Aku di Kelas IV SDN 012 Naumbai 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar“ 

 

B. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

penelitian, maka perlu adanya batasan istilah: 

1. Aktivitas belajar merupakan kegiatan fisik (jasmani) maupun mental 

(rohani) sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Aktivitas merupakan 

salah satu penunjang keberhasilan belajar. Tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas.
6
Kegiatan siswa dalam belajar antara lain bertanya 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, mengamati, mendengar, 

membaca, mendeskripsikan, mengingat, menganalisis, menggambar, 

eksperimen, berani, tenang dan gembira. 

2. Permainan apakah aku adalah permainan seru yang bisa dimainkan dalam 

kelompok kecil maupun besar. Anak-anak akan melontarkan berbagai 

pertanyaaan untuk tahu nama hewan tersebut. Permainan ini dilakukan 

dengan cara anak duduk berdiri membentuk lingkaran sambil memakai 

ikat kepala dan satu anak memegang tas berisi kartu, selanjutnya  anak 

yang memegang tas memilih satu kartu dan menyelipkan  pertanyaan 

diikat kepala anak yang lain serta menanyakan kepada kelompok yang 

                                                           
6
 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, 

hlm. 93  
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lain.
7
 Permainan ini membuat siswa lebih aktif terutama mengunakan 

media sehingga pembelajaran akan lebih berkesan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah dipaparkan di 

atas, maka  dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: Bagaimana Peningkatan Aktivitas Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam melalui Penerapan Permainan Apakah Aku di Kelas IV 

SDN 012 Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui penerapan permainan 

apakah aku di kelas IV SDN 012 Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian diatas,  beberapa manfaat 

yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Bagi Sekolah, dapat meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran. 
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b. Bagi Guru, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam 

memilih suatu media pembelajaran yang efektif guna meningkatkan 

mutu pembelajaran kedepannya. 

c. Bagi siswa, dengan permainan apakah aku dapat meningkatkan aktivitas 

belajar pada Mata pelajaran IPA Kelas IV di SDN 012Naumbai 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

d. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan peneliti tentang peningkatan 

aktivitas belajar siswa melalui penelitian tindakan kelas dengan 

permainan apakah aku dan memenuhi salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan pendidikan Stara Satu  di Universitas Sultan Syarif  

Kasim Riau. 

 


