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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu yang berhubungan dengan 

penelaahan bentuk-bentuk dan struktur yang abstrak, sehingga untuk memahami 

struktur serta hubungannya diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang 

terdapat dalam IPA. Pada dasarnya tujuan belajar IPA yang sesuai dengan hakikat 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan sasaran utama, sedangkan peranan teori-teori 

belajar merupakan strategi terhadap pemahaman IPA, dengan demikian 

diharapkan bahwa IPA dapat dipahami secara wajar dan mudah sesuai dengan 

kemampuan peserta didik. 

Pendidikan IPA untuk siswa sekolah dasar ditekankan pada pembelajaran 

secara kontekstual atau pembelajaran secara langsung, sehingga siswa dapat 

belajar mengenal alam sekitar melalui observasi atau pengamatan secara 

langsung. Pendidikan IPA menjadi suatu bidang ilmu yang memiliki tujuan agar 

siswa terutama di SD memiliki kepribadian yang baik dan dapat menerapkan 

sikap ilmiah serta dapat mengembangkan potensi yang ada di alam untuk 

dijadikan sebagai sumber ilmu dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-

hari.  Dalam pelajaran IPA perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong siswa 

untuk aktif dan ingin tahu. Setiap materi pelajaran IPA tentu memiliki tingkat 

kesukaran yang bervariasi, pada satu sisi terdapat bahan pelajaran yang tidak 
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memerlukan alat bantu tetapi dilain pihak terdapat bahan pelajaran yang sangat 

memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur materi pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran 

pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dari isi pelajaran. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara dari guru kelas V SD Muhammadiyah 5 dan 

SDN Sumbersekar 02, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 5 dan SDN Sumbersekar 02 kurang bagitu aktif dan mudah 

bosan saat mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Sebagian siswa ada yang 

hasil belajarnya masih di bawah rata-rata. Proses dan pelaksanaan pembelajaran 

IPA saat ini masih terpusat pada guru. Metode yang sering digunakan oleh guru di 

SD Muhammadiyah 5 dan SDN Sumbersekar 02 dalam proses pembelajaran salah 

satunya yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Akibatnya siswa kurang begitu 

semangat dan cepat bosan dalam mengikuti pelajaran. Media yang sering 

digunakan guru saat mengajar hanya bersumber dari buku, gambar, serta objek-

objek yang ada dilingkungan sekitar, terbatasnya media yang digunakan oleh guru 

menjadi kendala dalam penyampaian materi pembelajaran, dikarenakan guru 

kesulitan dalam memilih serta terbatasnya waktu untuk mengembangkan media 
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pembelajaran baru. Guru kurang mampu dalam membuat, memilih dan 

menggunakan media pembelajaran yang menarik motivasi belajar siswa.  

Dari hasil analisis kebutuhan tersebut, menjelaskan bahwa terdapat 

kesenjangan antara tujuan dari pembelajaran dengan realita dilapangan. Proses 

pembelajaran yang dilakukan secara verbal atau sederhana saja tidak akan 

memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Sehingga dibutuhkan 

sebuah media pembelajaran IPA yang bermanfaat sebagai media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk menumbuhkan semangat dan memudahkan siswa 

dalam memahami materi pembelajaran, agar pembelajaran menjadi efektif, 

efisien, dan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran karena didukung adanya 

media baru pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

akan mengembangkan sebuah media Paliheber yang diadopsi dari media 

PADUAN dan PALIBER sebagai alternatif untuk mata pelajaran IPA kelas V SD.  

Penggunaan media Paliheber diharapkan mampu memberikan kemudahan 

bagi peserta didik dalam pembelajaran IPA, serta peserta didik dan guru dapat 

memanfaatkan media pembelajaran agar lebih inovatif dan kreatif serta agar 

permasalahan atau kesulitan yang dihadapi peserta didik dan guru dapat 

diselesaikan. Dengan demikian peneliti ingin mengembangkan media 

pembelajaran dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Paliheber 

(Papan Lingkaran Hewan Berputar) Mata Pelajaran IPA Kelas V SD”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah: “Bagaimana pengembangan media 

pembelajaran Paliheber (Papan Lingkaran Hewan Berputar) Mata Pelajaran IPA 

Kelas V SD”? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari pengembangan ini: “untuk 

mengembangkan Media Pembelajaran Paliheber (Papan Lingkaran Hewan 

Berputar) Mata Pelajaran IPA Kelas V SD”. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang ada seorang guru di 

tuntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Salah satunya adalah dalam penggunaan media. Media merupakan perantara atau 

alat bantu yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi. 

Media pembelajaran Paliheber (papan Lingkaran Hewan Berputar) merupakan 

media alternatif dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA materi 

ekosistem kelas V SD. Media pembelajaran Paliheber (Papan Lingkaran Hewan 

Berputar) ini berbentuk papan lingkaran dua dimensi. Media ini terbuat dari papan 

triplek yang dibentuk lingkaran yang dilapisi dengan cat warna yang didesain 

secara menarik, yang memiliki beberapa bagian gambar-gambar hewan 

didalamnya. Penyampaian materi melalui media ini diharapkan dapat memenuhi 
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kebutuhan guru dan peserta didik saat pembelajaran, karena media ini memiliki 

karakteristik antara lain praktis, dan menyenangkan. Praktis, media ini dibuat dari 

kayu yang mudah untuk dibawa, dipindahkan, ringan dan tentunya aman bagi 

peserta didik. Sehingga guru dan peserta didik sangat mudah untuk menggunakan 

media tersebut. Menyenangkan, media ini secara langsung akan membuat peserta 

didik dapat belajar sambil bermain sehingga akan lebih mudah bagi peserta didik 

dalam memahami materi. 

 

1.5 Manfaat Pengembangan 

Pengembangan media Paliheber (Papan Lingkaran Hewan Berputar) ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi Siswa 

Kemampuan berfikir peserta didik lebih tertantang karena peserta 

didik belajar dengan lebih aktif, Serta meningkatkan motivasi belajar siswa 

dan membantu siswa dalam belajar secara mandiri. 

1.5.2 Bagi Guru 

Media ini dapat dijadikan sebagai variasi yang dapat membantu dan 

memudahkan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
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1.5.3 Bagi Sekolah 

Penelitian pengembangan ini dapat menjadi masukan dan referensi 

bagi guru SD/MI untuk mengembangkan atau menerapkan media Paliheber 

(Papan Lingkaran Hewan Berputar) serta meningkatkan kemampuan belajar 

IPA siswa. 

1.5.4 Bagi Peneliti 

Menambah keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan 

media pembelajaran sehingga dapat mendukung profesi peneliti sebagai guru 

nantinya.  

  

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi penelitian pengembangan media pembelajaran Paliheber (Papan 

Lingkaran Hewan Berputar) ini yaitu dapat dijadikan sarana pembelajaran 

individual yang dapat mengasah kemampuan berfikir siswa karena siswa menjadi 

lebih aktif dalam belajar. Adapun keterbatasan dari pengembangan ini adalah: 

1.6.1 Media Paliheber (Papan Lingkaran Hewan Berputar) yang 

dikembangkan terbatas pada mata pelajaran IPA. 

1.6.2 Media Paliheber (Papan Lingkaran Hewan Berputar) ini terbatas pada 

materi ekosistem untuk mengenal hewan dari jenis makanannya yang 

terdiri dari karnivora, herbivora, dan omnivora. 

1.6.3 Penelitian pengembangan ini hanya sampai pada tahap sembilan yaitu 

revisi produk karena terbatasnya biaya dan juga waktu. 
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1.7 Definisi Istilah 

1.7.1 Penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk baru yang telah ada, yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

1.7.2 Media pembelajaran  merupakan alat bantu yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur materi pembelajaran, dengan maksud untuk 

menyampaikan pesan dari sumber belajar kepada siswa. 

1.7.3 Paliheber (Papan Lingkaran Hewan Berputar) adalah media 

pembelajaran yang berbentuk lingkaran, yang didalamnya terdapat 

gambar-gambar hewan dan dapat berputar pada bidang datar yang 

berdiri tegak. 

1.7.4 IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasarannya, serta menggunakan 

prosedur yang benar (True) dan dijelaskan dengan penalaran yang 

sahih, sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul. 

 

 

 


