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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) merupakan suatu 

konsep pembelajaran yang berkaitan dengan alam serta memiliki hubungan 

yang sangat luas dengan kehidupan manusia. IPA juga diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 

pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Menurut 

Subiyanto dalam Wisudawati (2017: 23) menyatakan bahwa pengetahuan 

IPA diperoleh melalui jalan studi dan praktik, berdasarkan hal tersebut dapat 

diketahui bahwa dalam pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pemahaman dan pengalaman secara langsung untuk mengembangkan potensi 

peserta didik guna mencapai keberhasilan belajar. 

Menurut UU No. 14 tahun 2005 dalam Drajat (2017: 47) 

menyebutkan bahwa tugas utama seorang guru adalah mendidik, melatih, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik. Sejalan dengan hal tersebut tugas seorang yang tercantum dalam 

potongan ayat Al Qur’an berikut ini: 

 ادُْع إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ .........

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik.........”(QS. Al Nahl: 125) 

Berdasarkan penjelasan di atas, guru memiliki peran penting dalam 

menuntun seseorang ke arah yang lebih baik. Dalam pendidikan formal guru 

merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar 

peserta didik, hal tersebut dapat ditunjukan dengan bagaimana cara seorang 

guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan baik. Maka dari 

itu guru dituntut memiliki berbagai macam keterampilan untuk dapat 

melangsungkan proses belajar mengajar secara efektif dan efisisen sehingga 
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dapat mencapai harapan yang dicita-citakan dalam melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada wali kelas, pengamatan kegiatan 

belajar mengajar di kelas dan hasil penilaian peserta didik di kelas Va SD 

Negeri Kebonjati dapat diketahui bahwa kendala yang dapat ditemukan 

adalah jumlah peserta didik yang kurang ideal serta kecenderungan kegiatan 

belajar pada mata pelajaran IPA mengajar masih berpusat pada kegiatan 

ceramah, sehingga menyebabkan peserta didik kurang aktif pada waktu 

kegiatan belajar mengajar di kelas, hal tersebut dapat terlihat ketika guru 

melakukan tanya jawab, kebanyakan dari peserta didik kurang menanggapi 

dengan semangat serta banyak terlihat diam karena kurang begitu memahami 

materi yang disampaikan, sehingga peserta didik hanya menunggu instruksi 

dari guru saja, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap perolehan nilai mata 

pelajaran IPA peserta didik.  

Berdasarkan perolehan nilai pra siklus mata pelajaran IPA peserta 

didik kelas Va memperoleh nilai rata-rata kelas 49,4 dengan ketuntasan 

klasikal 21%. Sedangkan kriteria ketuntasan klasikal pada mata pelajaran IPA 

yang telah ditetapkan oleh sekolah adalah 80% peserta didik mendapat nilai 

65. Maka dari itu nilai yang diperoleh peserta didik kelas Va belum 

memenuhi kriteria ketuntasan. Berdasarkan perolehan nilai pra siklus mata 

pelajaran IPA tersebut dapat diketahui 79% atau 31 orang peserta didik kelas 

Va pada mata pelajaran IPA belum mengalami ketuntasan, hal tersebut dapat 

menjadi ciri bahwa masih rendahnya pemahaman konsep peserta didik 

terhadap materi mata pelajaran IPA yang menyebabkan peserta didik 

kesulitan dalam menjawab soal-soal pertanyaan pada mata pelajaran IPA 

terutama pada soal pertanyaan yang berkaitan dengan mengaplikasikan 

konsep dan pemecahan masalah. Maka dari itu guru sebagai penanggung 

jawab keberhasilan pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

meningkatkan pemahaman konsep peserta didik sehingga dapat mencapai 

prestasi belajar yang optimal. 
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Pemahaman merupakan salah satu tingkat kemampuan kognitif 

peserta didik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya taksonomi Bloom. 

Sejalan dengan hal tersebut menurut Poerwodarminto dalam Yunarni (2015: 

2) menyatakan bahwa Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti 

mengerti dengan benar tentang sesuatu hal, dalam hal ini peserta didik dapat 

dikatakan memahami suatu materi mata pelajaran jika peserta didik dapat 

mengerti dengan benar konsep dari materi pelajaran yang ada, sehingga 

peserta didik dapat dengan mudah menerapkan konsepnya yang telah 

dipahami pada saat mengerjakan soal-soal pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta 

didik dalam mata pelajaran IPA, guru dapat menerapkan berbagai model 

pembelajaran yang inovatif sebagai bentuk perbaikan pada proses kegiatan 

belajar mengajar. Salah satu bentuk model pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah model example non example, dalam hal ini Huda (2013: 

234) menjelaskan bahwa model example non example menggunakan gambar 

sebagai media yang mengajarkan peserta didik untuk mampu memahami dan 

menganalisis sebuah konsep, dalam hal ini pengunaan gambar pada model 

example non example memiliki pengaruh besar dalam meningkat pemahaman 

konsep peserta didik, sejalan dengan pernyataan Arsyad (2013: 14) bahwa 

gambar dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan serta 

menumbuhkan minat peserta didik. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian “Penerapan Model Example Non 

Example Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta 

Didik Dalam Mata Pelajaran IPA”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka secara umum dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran dengan menerapkan model example non 

example dalam mata pelajaran IPA? 



4 
 

 
 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep peserta didik 

dengan menerapkan model example non example dalam mata pelajaran 

IPA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran dengan menerapkan model example 

non example dalam mata pelajaran IPA. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemahaman konsep peserta 

didik dengan menerapkan model example non example dalam mata 

pelajaran IPA. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian 

berpusat pada perbaikan pembelajaran sehingga memiliki manfaat penelitian 

baik secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teori dari 

penggunaan model example non example yang mengupayakan peserta 

didik agar mampu meningkatkan pemahaman konsep mata pelajaran IPA 

melalui analisis gambar, sehingga dapat memperluas pengetahuan serta 

dapat menjadi bahan pendalaman ilmu yang berkaitan dengan model 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berarti, 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Bagi Guru  

1) Memberikan pengetahuan guru dalam melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan model example non example yang dapat 

melibatkan peserta didik secara aktif. 

2) Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, sehingga 

konsep pada materi yang diajarkan dapat dipahami dengan baik 

oleh peserta didik. 

b. Bagi Peserta Didik  

Peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep ketika dalam mengerjakan soal-soal pertayaan 

pada mata pelajaran IPA. 

 

c. Bagi Peneliti 

1) Peneliti dapat berlatih merancang dan melaksanakan penelitian 

untuk perbaikan pembelajaran. 

2) Mendapat pengalaman secara langsung dalam penggunaan model 

pembelajaran serta dapat menggunakannya dalam kondisi dan 

situasi pembelajaran yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 


