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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains berasal dari bahasa latin Scientia 

yang artinya adalah pengetahuan, kemudian berkembang menjadi khusus yaitu 

Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains, ilmu pengetahuan alam  adalah pengetahuan 

manusia yang luas yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen yang 

sistematik, serta dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-

prinsip, teori-teori dan hipotesa (Srini M. Iskandar, 1997: 2). Sains adalah 

pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh dengan cara yang terkontrol, 

sains sebagai produk yaitu pengetahuan manusia dan sebagai proses yaitu 

bagaimana mendapatkan pengetahuan tersebut (Maslichah Asy’ari 2006: 7). 

Mata pelajaran IPA di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang 

penting untuk siswa  sama halnya dengan mata pelajaran lainya yang terdapat di 

jenjang sekolah dasar maupun di jenjang yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang membahas maklhuk hidup dan 

berbagai macam gejala-gejala alam  yang terjadi. Ilmu Pengetahuan Alam yang 

diajarkan pada  siswa sekolah dasar agar siswa peka terhadap gejala-gejala alam 

yang terjadi baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan luar. 

Materi IPA yang diajarakan di kelas IV sekolah dasar  yang membahas 

tentang energi salah satunya yaitu: Energi alternatif SK: Memahami  berbagai 

bentuk dan cara penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari. KD: Menjelaskan 

berbagai energi alternatif dan cara penggunaanya. 
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Pengertian energi adalah sesuatu yang dapat menimbulkan usaha. Energi 

juga dapat dikatakan sesuatu  usaha yang masih tersimpan. Dari pengertian itu 

karena energi merupakan suatu usaha yang masih tersimpan maka satuan energi 

menurut satuan Internasional (SI) adalah Joule. Satuan energi yang lain yaitu 

kalori kWh, kalori dipergunakan untuk menyatakan satuan energi kimia, 

sedangkan kWh dipergunakan untuk menyatakan energi listrik. 

Energi yang paling besar adalah energi matahari, energi panas dari sinar 

matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Manfaat 

yang dirasakan manusia yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, 

untuk menghangatkan ruangan, sebagai penghangat tubuh, dan untuk pembangkit 

listrik. 

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa macam 

yaitu: energi kimia, energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi listrik, dan 

yang energi alternatif. Bentuk energi dapat mengalami perubahan, energi yang 

dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi matahari, energi 

angin, energi air, energi panas bumi dan masih banyak lagi. 

Manfaat Pembelajaran IPA bagi siswa sekolah dasar yaitu agar mereka 

dapat menjaga, melestarikan, dan  memanfaatkan sumber daya alam yang ada 

tanpa harus merusaknya, dengan cara menggunakan sumber daya alam dengan 

sebaik-baiknya. Nilai-nilai pada pembelajaran IPA adalah  sesuatu yang dianggap 

berharga, nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai non kebendaan berupa nilai 

praktis, intelektual, sosial budaya, ekonomi-politik, pendidikan, dan juga nilai 

keagamaan. 
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Oleh karena itu dengan adanya mata pelajaran IPA di sekolah dasar  guru 

dituntut untuk dapat  kreatif dalam  menyampaikan materi pelajaran dengan baik. 

IPA adalah mata pelajaran yang pada proses pembelajaranya perlu menggunakan 

media pembelajaran, terutama pada materi energi alternatif  karena pada buku 

guru hanya terdapat penjelasan dan gambar dari pemanfaatan energi sebagai 

contoh energi alternatif. Dengan adanya media pembelajaran IPA, proses 

pembelajaran akan menjadi lebih nyata, menyenangkan, dan materi yang 

disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan hasil observasi pertama yang dilakuhkan pada tanggal 25 

februari 2016 di SDN petungsewu 02 malang, menurut wali kelas IV dalam 

pembelajaran IPA pada materi energi alternatif, guru tidak menggunaka media 

pada saat melaksanakan proses pembelajaran melainkan guru hanya menjelaskan 

materi, memberikan soal, memberi penilaian, dan guru hanya menyuruh membuat 

media sendiri pada siswanya. 

Hal ini terjadi karena di SDN petung sewu 02 malang medianya belum 

tersedia khususnya media pembelajaran untuk materi energi alternatif mata 

pelajaran IPA kelas IV, tidak adanya media membuat siswa bosan, merasa kurang 

bersemangat dalam belajar dan juga ada sebagian siswa yang nilainya di bawah 

KKM. Dari permasalah tersabut maka peneliti menerapkan pembelajaran 

menggunakan media koper LGC (Listrik Gerak Cahaya) pada meteri energi 

alternatif mata pelajaran IPA kelas IV. 

Media koper LGC (Listrik Gerak Cahaya ) adalah media yang sebelumnya 

pernah dibuat pada saat menempuh mata kuliah media pembelajaran. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana media koper LGC dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di 

kelas IV SDN petungsewu 02 Malang? 

2. Bagaimana media koper LGC dapat sesuai dengan materi Energi Alternatif 

mata pelajaran IPA kelas IV SDN petungsewu 02 Malang? 

3. Bagaiamana media koper LGC dapat diterapkan di kelas IV SDN petung sewu 

02 Malang? 

4. Bagaimana  media koper LGC efektif digunakan di kelas IV SDN petungsewu 

02 Malang ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Dari latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

Peneliti dapat menciptakan dan menghasilkan media koper LGC. Dengan 

adanya produk berupa media pembelajaran yang sesuai, peneliti dapat mengatasi 

permasalah yang ada di SDN petungsewu 02 Malang, seperti belum adanya media 

pembelajaran, siswa kurang bersemangat dalam belajar, dan nilai siswa dibawah 

KKM. 

Peneliti juga berharap media koper LGC dapat membantu guru dalam 

proses pembelajaran IPA di kelas IV SDN petungsewu 02 Malang terutama pada 

materi energi alternatif. 
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1.4. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

1. Media koper LGC ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu 

guru dalam menjelaskan materi maka di dalamnya memuat komponen-

komponen instruksional yang mampu membimbing proses belajar. 

2. Media koper LGC ini dirancang khusus untuk proses belajar secara mandiri 

maupun kelompok. Oleh karena itu media ini dikembangkan dengan 

menggunakan bahan yang mudah dijumpai sehingga pemulapun mudah untuk 

mengoperasikanya. 

3. Media ini dibuat dengan menggunakan prinsip komunikatif sehingga interaksi 

antara pemakai dengan media dapat lebih dekat secara emosional. 

4. Tampilan media ini dibuat menjadi lebih menarik sesuai dengan karakteristik 

pemakainya dan dapat menginspirasi para guru untuk membuat media yang 

lebih inovatif. 

 

1.5. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan 

Pengembangan media koper LGC yang dilakuhkan bertujuan agar media 

koper LGC menjadi lebih baik dari media yang pernah di buat sebelumnya. Media 

koper LGC dapat mengatasi permasalahan di SDN petungsewu 02 malang seperti 

belum adanya media, siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, dan nilai 

siswa yang dibawah KKM. 

Dengan adanya media koper LGC siswa akan lebih paham terhadap materi 

energi alternatif mata pelajaran IPA serta guru lebih mudah dalam  menyampaikan 

materi pelajaran.   
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1.6. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi pada pengembangan media koper LGC ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan media koper LGC ini siswa jadi lebih bersemangat 

dalam belajar IPA. 

2. Dengan adanya media koper LGC pembelajaran IPA pada materi energi 

alternatif akan lebih nyata. 

3. Siswa akan lebih paham terhadap materi, karena siswa dapat 

mendemonstrasikan  secara  langsung materi yang sudah dijelaskan oleh guru. 

Keterbatasan pada Pengembangan media koper LGC ini adalah sebagai berikut: 

1. Media koper LGC ini masih dapat pecah apabila dibanting atau terjatuh dari 

ketinggian tertentu. 

2. Karena terbatasnya waktu yang dimiliki peneliti, maka media koper LGC ini 

tidak  diperoduksi dalam jumlah yang banyak.  

 

1.7. Definisi Operasional 

Defininisi operasional pada pengembangan media ini yaitu sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran adalah alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan 

sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara 

verbal. Materi pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal,  materi 

pembelajaran akan lebih mudah dan jelas jika dalam pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran. 

2. Meningkatkan semangat belajar siswa merupakan salah satu cara yang dapat 

diapakai guru untuk memaksimalakan proses pembelajaran. 
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3. Energi alternatif merupakan contoh dari energi yang dapat menggantikan

energi yang dapat habis seperti bakar fosil.

4. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang mengajarkan bagaimana

gejala-gejala alam yang terjadi di lingkungan sekitar.




