
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan pemberian pengalaman belajar yang dapat 

berlangsung didalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Oleh karena itu 

pendidikan berfungsi membantu siswa dalam pengembangan ke arah yang 

baik. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan, nilai-nilai atau 

melatih keterampilan, tetapi pendidikan juga berfungsi mengembangkan apa 

yang secara potensial dan aktual telah dimiliki siswa, sebab siswa bukanlah 

gelas kosong yang harus diisi, tetepi dia merupakan makhluk yang memiliki 

bemacam-macam potensi yang harus dikembangkan (Sukmadinata, 2003: 4). 

Mutu pendidikan harus dapat ditingkatkan, misalnya dengan 

memperbaiki proses belajar didalam maupun di luar kelas. Oleh karena itu guru 

harus mampu meningkatkan pembelajaran yang dilakukan. Sebagai pelaku 

dalam proses pembelajaran, maka didikan dan bimbingan yang diberikan guru 

menjadi penentu dalam menghantarkan kesuksesan pendidikan siswa. Dalam 

mengahantarkan kesuksesan guru pun membutuhkan media pembelajaran 

sebagai sarana untuk pendukung pembelajarannya. 

Pemanfaatan media pembelajaran di SD merupakan hal yang penting 

karena dapat mempermudah interaksi antara guru dengan siswa sehingga 

kegiatan pembelajaran lebih aktif dan efisien. Ada beberapa jenis media yang 

biasa digunakan yaitu media grafis, media tiga dimensi, media proyeksi dan 
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penggunaan lingkungan. Pemanfaatan media grafis ini dalam pembelajaran 

dapat mengomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas melalui 

pepaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar. 

Keberadaan media dapat memahamkan seseorang terhadap suatu 

konsep tertentu, lebih menarik, bahkan efektif dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Terkait dengan hal tersebut secara khusus Hairudin (2008: 7.1) 

mengidentifikasi manfaat media dalam pembelajaran, yaitu: 1) penyampaian 

materi dapat diseragamkan, 2) proses pembelajaran menjadi jelas bahkan 

menarik, 3) proses pembelajaran menjadi lebih interatif, 4) pemakaian waktu 

dan tenaga lebih efektif dan efisien, 5) kualitas hasil belajar siswa meningkat, 

6) proses belajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja, 7) menumbuhkan 

sifat positif siswa terhadap proses belajar, dan 8) mengubah peran guru ke arah 

lebih positif dan produktif.  

Pemilihan media harus mempertimbangkan perkembangan kognitif 

anak. Tingkatan operasional konkrit dan abstrak memerlukan media yang 

berbeda, tentu saja semakin rendah tingkatan kognitif semakin membutuhkan 

media. Menurut Piaget (dalam Mohammad Asrori, 2008: 50) perkembangan 

kognitif anak 7-11 tahun atau anak SD berada dalam tahapan operasional 

kongkrit. Artinya dalam proses pembelajaran ini harus disertai dengan 

menggunakan media. Media pempelajaran dapat meningkatkan minat, 

motivasi, dan semangat belajar sehingga dengan otomatis akan meningkatkan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Alasan lain dengan media 

pembelajaran siswa akan berfikir logis. 
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Pemanfaatan media pembelajaran yang kurang variatif dan 

penggunaan metode ceramah serta penggunaan media pembelajaran yang tidak 

sesuai justru dapat menurunkan semangat belajar siswa, terutama dalam 

pelajaran IPA. Sampai saat ini hasil minat siswa dalam belajar IPA masih 

kurang, terbukti dari antisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran IPA di kelas. 

Hal ini sebagai akibat verbalisme dari pelajaran IPA yang diterima siswa. Oleh 

karena itu permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana 

meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa terhadap pelajaran IPA. 

Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

tersebut menjadi penyebab proses pembelajaran kurang efektif. Dilihat dari 

siswa yang masih suka bermain sendiri saat pembelajaran berlangsung. Oleh 

karena itu peran guru sangat menentukan terutama dalam melakukan tindakan 

pemanfaatan media untuk mengaktifkan pembelajaran dikelas agar siswa yang 

sebelumnya pasif menjadi aktif. Salah satu upaya yang harus dilakukan guru 

adalah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

karena media ini dapat menerjemahkan suatu yang abstrak menjadi nyata 

sehingga siswa lebih mudah memahami dan tertarik dengan tampilan media 

yang telah disiapkan oleh guru. 

Penelitian tentang pemanfaatan media juga pernah dilakukan Enik 

Purwaningsih tahun 2014 dengan judul “Pemanfaatan media gambar sebagai 

sumber belajar pada pelajaran IPA sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Bedahlawak 11 Kec. Tumbeng Kab. Jombang”. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan  hasil penelitian yaitu 

bahwa pemanfaatan media gambar dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar 
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siswa pada pembelajaran IPA dengan materi “Perubahan Kenampakan Bumi”. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian tersebut.  

Penelitian kedua tentang pemanfaatan media juga pernah dilakukan 

Bagus Febri Setiawan tahun 2014 dengan judul “Analisis Perbandingan 

Penggunaan Media Gambar dan Media Audio Visual Terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas 5 SDN Kedungpengaron 1 Kec. Mado Kab. Lamongan”. 

Penelitian ini merupakan analisis. Hasil penelitian yaitu kelas yang diajar 

menggunakan media audio visual kemampuannya lebih tinggi dibandingan 

dengan kelas yang diajarkan menggunakan media gambar. Sedangkan 

perbedaannya penelitian ini menganalisis tentang perbandingan media gambar 

dan media audio visual.  

Terkait dengan hal tersebut di SDN 02 Ngares Trenggalek kelas IV 

dan V, peneliti banyak menemukan media gambar IPA yang dapat digunakan 

untuk memudahkan dalam menyampaikan materi. Media gambar IPA yang ada 

dikelas IV, yaitu gambar struktur kerangka manusia, gambar hewan herbivora, 

gambar hewan karnivora, gambar hewan omnivora, gambar arah mata angin, 

gambar macam-macam jenis serangga dan gambar angin laut. Sedangkan pada 

kelas V, yaitu gambar proses daur air, gambar pencernaan manusia, gambar 

jantung manusia, gambar struktur bumi dan gambar pesawat sederhana. 

Kenyataannya media gambar yang ada dikelas IV dan V hanya dipasang 

didinding kelas tanpa dirawat atau disimpan di lemari. Media gambar juga 

masih kurang atau belum banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran IPA. Oleh 

karena itu peneliti memandang perlu untuk mengkaji pemanfaatan media 

gambar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA. 
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B. Rumusan Masalah 

Pemanfaatan media gambar dalam pembelajaran harus sesuai dengan 

tujuan kompetensi yang diharapkan dan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Hal ini tidak mudah dalam memilih jenis medianya, selain kendala-kendala 

dalam pemanfatannya. Atas dasar inilah maka masalah dalam penelitaian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan media gambar pada pembelajaran IPA di SDN 02 

Ngares Trenggalek? 

2. Bagaimana kendala pemanfaatan media gambar dalam pelaksanaan 

pembelajaran di SDN 02 Ngares Trenggalek? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pencapaian tujuan penelitian 

merupakan aspek yang memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai 

hasil yang maksimal.  Oleh sebab itu, tujuan dalam mendukung jawaban dari 

permasalahan yang dipilih, adalah: 

1. Mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan media gambar pada 

pembelajaran IPA di SDN 02 Ngares Trenggalek, dan   

2.   Mendeskripsikan kendala-kendala dalam pemanfaatan media tersebut 

khususnya dalam pembelajaran di SDN 02 Ngares Trenggalek. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis dalam peningkatan proses dan hasil pembelajaran. 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
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sumbangan pengetahuan dalam pemanfaatan media gambar khususnya 

pembelajaran IPA di SD, tentu saja diharapkan dapat dikembangkan pada 

jenjang-jenjang berikutnya. Sedangkan secara praktis, diharapkan penelitian ini 

memberikan gambaran pemanfaatan media gambar dan kendalanya sehingga 

dapat dijadikan alternatif pilihan dalam memilih dan memanfaatkan media 

gambar khususnya dalam pembelajaran IPA di SD. Bagi peneliti sendiri dapat 

memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pemanfaatan media gambar 

dan kendalanya dalam pembelajaran IPA di SD. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini memiliki arah dan fokus maka masalah yang 

dibahas/dikaji dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di kelas IV dan V dengan materi pembelajaran IPA 

Kurikulum 2006.  

2. Penelitian ini meneliti tentang pemanfaatan media gambar dan kendala 

pemanfaatan media gambar dalam pembelajaran IPA di SDN 02 Ngares 

Trenggalek. 

3. Materi pembelajaran untuk kelas IV tentang perubahan lingkungan dan 

untuk kelas V tantang energi dan perubahannya. 


