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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berkaitan dengan mengetahui alam secara sistematis. IPA bukan hanya kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep dan prinsip saja, tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA di Sekolah Dasar diharapkan menjadi 

wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitar (Suyitno, 

2002: 7 dalam Budi, 2012). 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar yang efektif dan ideal pada hakikatnya 

adalah pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat jenuh siswa. 

Banyak metode atau pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang diterapkan guru 

di dalam pembelajarannya diantaranya adalah pembelajaran IPA yang dilakukan 

di luar kelas ini bertujuan agar siswa mengenal lingkungan alam yang sebenarnya 

serta memberikan pembelajaran yang tidak membosankan. Pada hakikatnya 

pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan pada pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar 

melaui proses “mencari tau” dan “berbuat” hal ini akan membantu siswa untuk 

lebih memperoleh pemahaman yang lebih mendalam ditujukan kepada siswa 

sekolah dasar yang menempuh pembelajaran IPA (Poedjiadi, 2005: 7 dalam 

Wilujeng, 2012: 5). 
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Sesuai dengan perwujudan cita-cita nasional, telah diterbitkan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang memuat tujuan 

pendidikan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003:6). 

Peneliti telah melakukan observasi awal di SDN Kersikan Gondangwetan, 

Kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti memilih SDN Kersikan bahwa sekolah 

tersebut masih dalam tahapan berkembang baik dari sisi tenaga didik, maupun 

sumber belajar agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Didalam penelitian ini 

peneliti akan memilih kelas IV sebagai subjek penelitian sebab, pada tahapan 

kelas atas siswa kelas IV diusianya mengalami perkembangan kognitif dimana 

siswa secara mandiri mencari tau informasi disekitarnya dan dapat memanfaatkan 

sumber belajar yang ada didekat siswa.  

Pada proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dilakukan oleh 

guru kelas IV dari hasil wawancara biasanya guru pada saat materi rantai 

makanan menggunakan media poster, gambar dalam membantu penjelasan materi 

dan belum ada inovasi baru media lain yang digunakan pada saat pembelajaran di 

dalam kelas tersebut terkecuali menggunakan media pada saat melakukan 

experimen atau percobaan. Hal ini berdampak pada siswa yang kurang  

memahami materi yang dipelajari, sehingga pada saat pembelajaran siswa menjadi 

bosan, kurang aktif, mengantuk bahkan tidak memperhatikan. Seharusnya dalam 
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pembelajaran IPA yang ideal dan inovatif guru harus menciptakan serta 

menggunakan media pembelajaran yang mana media yang dekat dengan siswa 

dan mudah diaplikasikan di dalam kelas, baik yang digunakan perorangan 

maupun secara berkelompok.  

Hamalik (dalam Arsyad, 2013:19) mengemukakan bahwa “penggunaan media 

pembelajaran dalam  proses belajar mengajar dapat membangkitkan  keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

bah kan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa”. Pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah dasar  menuntut peran aktif guru dalam memilih dan 

menggunakan media pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah ditentukan. Penggunaan media sangat membantu 

dalam proses pembelajaran, terutama membantu dalam meningkatkan pemahaman 

dan  hasil belajar siswa.  Namun, keterbatasan  media dan  kelemahan guru dalam 

menciptakan media menjadi salah satu penyebab lemahnya mutu pendidikan yang 

terlihat dalam pembelajaran IPA di kelas IV yang dikatakan belum memanfaatkan 

media pembelajaran secara optimal. Sehingga masih banyak dibutuhkan inovasi 

dalam mengembangkan media pembelajaran tentang IPA. 

Berdasarkan uraian media pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran 

yang ada maka guru dituntut agar mampu  menggunakan alat-alat yang disediakan 

di sekolah. Selain menggunakan media tersebut guru juga harus mampu 

merancang, dan mengembangkan sebuah media. Oleh karena itu peneliti bertujuan 

ingin berinovasi menciptakan  media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV sesuai dengan analisis kebutuhan bahwa sekolah 

membutuhkan media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran IPA 
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materi rantai makanan yang  nantinya dapat membantu menarik minat siswa 

dalam pembelajaran serta belajar menjadi asyik dan menyenangkan. Media yang 

ingin dikembangkan oleh peneliti adalah adalah Media Rolling Board  yaitu 

media ini berbentuk papan putar  yang nantinya dapat diisikan gambar dan soal 

soal atau pertanyaan yang harus di selesaikan dan dapat digunakan secara 

berkelompok maupun individu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengembangan Media Rolling Board pada pembelajaran IPA 

materi rantai makanan kelas IV Sekolah Dasar? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan pada penelitian “Pengembangan Media Rolling Board” yang ingin 

dicapai peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Mengembangkan Media Rolling Board pada pembelajaran IPA materi rantai 

makanan oleh siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang ingin peneliti hasilkan adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Media Rolling Board merupakan sebuah papan putar berbentuk lingkaran 

yang berisikan tentang materi rantai makanan terdiri dari rantai makanan 

ekosistem sawah, laut, hutan, dan kebun serta dilengkapi dengan kuis guna 

untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap materi. 

1.4.2 Kuis yang digunakan berupa permainan monopoli yang didesain dengan 

sedarhana dengan warna hijau, kuning, biru, dan merah. Permainan ini 
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berbentik persegi dan bahannya terbuat dari seng dengan sisi 30cm dan 

dilengkapi dengan pion magnet yang ditulisi dengan huruf untuk 

membedakannya. 

1.4.3 Bahan yang digunakan pada Media Rolling board ini terbuat dari papan 

triplek dengan ukuran diameter pada lingkarannya 60cm dan terdapat 

penyannga papannya yang berguna untuk menyangga dan memutar media 

Rolling Board tersebut dengan ukuran 140 cm 

1.4.4 Media Rolling Board disesuaikan dengan Standart Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) “5.1 Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan 

khas (simbiosis) dan hubungan makan dimakan antar makhluk hidup 

(rantai makanan).  

1.4.5 Buku petunjuk penggunaan media Rolling Board yang digunakan untuk 

guru dan siswa 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan media 

khususnya dalam pembelajaran IPA pada materi rantai makanan yang 

sesuai dengan SK dan KD yang digunakan oleh sekolah, sehingga dapat 

membantu mengoptimalkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa, 

serta dapat dijadikan sebagai saran dan pengembangan pada penelitian 

selanjutnya. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Penulis 

Dapat menghasilkan produk media Rolling Board yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran IPA materi rantai makanan dan menerapkannya 

pada kelas IV SDN Kersikan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. 

1.5.2.2 Bagi Siswa 

Siswa dapat menggunakan dan memanfaatkan media Rolling Board pada 

pembelajaran IPA, agar siswa semakin paham  terhadap materi yang 

dipelajari terutama pada  materi rantai makanan. 

1.5.2.3 Bagi Guru 

Guru dapat menjadikan media Rolling Board sebagai salah satu alat yang 

membantu proses pembelajaran dikelas, serta diharapkan guru 

kedepannya dapat berinovasi menciptakan produk media yang lain dan 

sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. 

1.5.2.4 Bagi Sekolah 

Diharapkan sekolah akan memfasilitasi media pembelajaran agar lebih 

menunjang mutu pendidikan di SDN Kersikan Gondangwetan, Kabupaten 

Pasuruan, serta lebih memperhatikan pentingnya penggunaan media 

pembelajaran yang digunakan guru pada saat pembelajaran di dalam 

kelas. 
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1.6 Asumsi Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan media ini didasarkan pada bebrapa asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran dapat digunakan untuk memperjelas materi dan 

informasi kepada peserta didik serta memotivasi belajar siswa menjadi 

efektif, aktif dan inovatif. 

2) Media yang akan dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, materi, indikator, dan tujuan pembelajaran pada kelas IV. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan dari penelitian Media Rolling Board 

1) Sasaran penelitian pengembangan Media Rolling Board ditujukan kepada 

siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

2) Pembelajaran yang dipilih yaitu Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sesuai 

dengan Standart Kompetensi yang ditetapkan pada Kurikulum 2006 KTSP 

yaitu Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan (5) Memahami hubungan 

sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Kompetensi dasar (5.1) Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas 

(simbiosis) dan hubungan “makan dan dimakan” antar makhluk hidup (rantai 

makanan).  

3) Subjek penelitian ini yaitu guru kelas IV, ahli media, ahli materi, dan siswa-

siswi kelas IV Sekolah Dasar. 

4) Uji coba media ini dilakukan sampai uji coba produk dan perbaikan produk. 
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1.7 Definisi Operasional 

1.7.1 Pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses 

belajar yang bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi 

dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (Gagne dan 

Brings dalam Warsita, 2003: 266). Jadi pengembangan merupakan 

penyempurnaan terhadap sesuatu produk pembelajaran agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.7.2 Media Pembelajaran adalah sesuatu yang memungkinkan  membawa 

pengaruh pada orang lain berupa manusia, benda, materi yang dapat 

digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran yang terencana 

(Trianto, 2013:187). Jadi media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat 

bantu mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran. 

1.7.3 Media Rolling Board merupakan papan putar yang berisikan cover, daftar 

isi materi, dan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan, serta 

permainan monopoli dan media ini digunakan secara kelompok 

1.7.4 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang mempelajari 

peristiwa yang terjadi pada alam dengan melakukan observasi, 

eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan gagasan sebagai suatu 

penemuan untuk memahami alam sekitar secara mendalam (Iskandar, 

2001:2), sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 

pembelajaran yang bertujuan untuk mencari tau peristiwa yang terjadi di 
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lingkungan sekitar siswa yang dibuktikan dengan melkukan pengamatan 

langsung di lingkungan. 


