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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah

laku melalui latihan maupun pengalaman. Menurut Aunurrahman1 proses

pembelajaranlah yang membedakan manusia dengan binatang, dan  belajar itu

sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya, karena

berlangsung seumur hidup, kapan dan dimana saja, baik di rumah, sekolah,

atau di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perubahan tingkah laku

adalah hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Adapun  dalam

konteks pembelajaran di sekolah hasil belajar merupakan kemampuan yang di

peroleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar tampak sebagai

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dari

kondisisebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang

sopan menjadi sopan, dan sebagainya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pencapaian hasil

belajar siswa di dalam kelas, salah satunya adalah faktor guru.Seorang guru

harus mahir memilih strategidalam mengajar, karena ketidaktepatan guru

1Lihat; Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 37
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dalam memilih strategidapat berakibat pada lemahnya daya serap siswa dalam

belajar. Bahkan menurut Slameto2jika strategi mengajar guru kurang baik,

maka siswa pun tidak dapat belajar dengan baik. Oleh karena itulah, guru

memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembelajaran, khususnya

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran.

Maka agar proses pembelajaran berjalan dengan baik di kelas dan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, seorang guru disadari atau tidak,

harus mampu memilih strategi tertentu agar pelaksanaan pembelajaran di

kelas berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal.3

Namun masalahnya, masih banyak ditemukan kasus di mana guru

tidak mampu mengelola kelas dengan baik karena kurang menguasai strategi

dalam pembelajaran. Sebagaimana dalam studi pendahuluan yang peneliti

lakukan terhadap guru yang mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Alam (IPA) di kelas VSDN 013 Kumantan Kecamatan Bangkinang

Kabupaten Kampar, ketika mengajarkan pokok bahasan Organ Tubuh

Manusia dan Hewan penulis menemukan gejala-gejala dimaksud sebagai

berikut:

1. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan

materi pembelajaran tanpa divariasikan dengan metode yang menarik

lainnya.

2Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Jakarta : Rineka Cipta,2013.
Hlm. 54

3Erman Suherman, Strategi Pemebelajaran Matematika Kontemporer , Bandung, 2004 ,
hlm. 5-6
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2. Ketika diberikan soal kuis, banyak siswa tidak mampu menjawab

secara spontan.

3. Menurut guru, sebahagian siswa sering mengikuti kegiatan remidi

setelah dilaksanakan ulangan harian, dan pada ulangan harian yang lalu

hanya 9 orang atau 45% yang mencapai angka Kriteria Ketuntasaan

Minimal (KKM) yaitu 65.

Padahal menurut guru bersangkutan, ia telah berusaha meningkatkan

hasil belajar siswa yang diantaranya adalah:

1. Guru telah memadukan antara metode ceramah dengan tanya jawab

dalam proses pembelajaran.

2. Memberikan penjelasan ulang bagi siswa yang kesulitan menyerap

materi yang telah diajarkan.

3. Memberikan program remidi bagi siswa yang belum mencapai kriteria

ketuntasan Minimal (KKM).

Namun hasilnya juga tidak jauh berubah,menurut analisa peneliti cara

mengajar guru dalam proses pembelajaran kurang menarik perhatian siswa,

sehingga siswa kurang maksimal menyerap materi yang diberikan, dan

akhirnya berakibat pada tidak maksimalnya hasil belajar yang dicapai siswa.

Menurut hemat peneliti, salah satu usaha yang dapat dilakukan sebagai solusi

atas kasus pembelajaran di atas adalah dengan menerapkan teknik

pembelajaran yang tepat yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam

menyerap materi pelajaran.
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Setelah  membaca beberapa literatur dan hasil penelitian yang relevan

maka peneliti berasumsi bahwa TeknikPembelajaran Papan Memori dapat

memperbaiki masalah di atas. Karena dalam strategi ini dikembangkan cara

belajar dengan sebuah permainan yang dapat dengan mudah dan cepat

membantu siswa mengingat istilah dan defenisi yang bersifat teknis.4 Strategi

ini tentunya sangat cocok diterapkan untuk pembelajaran IPA pada pokok

bahasan Organ Tubuh Manusia dan Hewan, yang menuntut siswa untuk

mengingat banyak konsep dan definisi istilah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya perbaikan proses

pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN 013

Kumantan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan judul: Penerapan Teknik

Pembelajaran Papan Memori Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri

013 Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

4Lihat Paul Ginnis, Trik dan Taktik Mengajar, Jakarta : PT Indexs, 2008, hlm. 146
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B. Definisi Istilah

1. TeknikPembelajaranadalahketerampilandanseni (kiat)

untukmelaksanakanlangkah-langkah yang

sistematikdalammelakukansuatukegiatan yang lebihluasataumetode.5

2. Papan Memori merupakan cara belajar dengan permainan yang cepat dan

mudah untuk membantu siswa mengingat istilah dan defenisi teknik.6

3. Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

belajar. Hasil belajar, untuk sebahagian adalah berkat tindak guru, suatu

pencapaian tujuan pengajaran7. Hasil belajar yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses

pembelajaran, yang diperoleh melalui tes.

C.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, dapat dirumuskan

“Apakah penerapan Teknik Pembelajaran Papan Memori dalam meningkatkan

hasil belajar IPA  pada  siswa kelas V SDN 013 Kumantan  Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar?

5Sujadna DKK, MetodedanTeknikPembelajaranPartisisipatif., Bandung: Falah
Production, 2001,hlm, 20

6Paul Ginnis, Loc. Cit.
7Dimyanti dan Midjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 3
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

proses peningkatan Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam melalui Teknik Pembelajaran Papan Memori pada

siswa kelas V SDN 013 Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten

Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Setelah Penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan

kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

1) Menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang perbaikan

pembelajaran.

2) Menambah wawasan penulis tentang peningkatan hasil belajar

siswa melalui penelitian tindakan kelas.

b. Bagi Siswa

1) Untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada

siswa kelas V SDN 013 Kumantan Bangkinang Kabupaten Kampar.

2)  Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses

belajar mengajar di kelas.

c. Bagi Sekolah

1) Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan

hasil belajar siswa.
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2) Meningkatkan mutu tenaga pengajar khususnya pada guru SDN

013 Kumantan Bangkinang Kabupaten Kampar dari segi

penggunaan teknik pembelajaran yang tepat.


