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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembelajaran di sekolah dasar merupakan suatu kegiatan yang kompleks, 

pembelajaran pada dasarnya tidak hanya menyampaikan pesan pembelajaran 

kepada siswa, akan tetapi aktifitas profesional yang menuntut guru untuk dapat 

menggunakan keterampilan mengajar secara maksimal, serta menciptakan situasi 

dan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar secara efektif. Proses 

pembelajaran di sekolah dasar diselanggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 

pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan (Permendikbud No. 

22 Tahun 2016). 

Dalam pembelajaran di sekolah dasar terdapat beberapa mata pelajaran 

yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar, salah satunya mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang di 

ajarkan sejak tingkat sekolah dasar, mata pelajaran IPA mempelajari tentang 

keadaan alam di sekitar, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan 

sebagainya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Yumarlin (2013:75) yang 

berpendapat bahwa mata pelajaran IPA diharapkan menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

menurut Purwasari (2013:536) Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
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merupakan salah satu mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar (SD) mulai dari kelas 

I sampai kelas VI. Pembelajaran IPA memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan serta memfokuskan pada peningkatan 

pengetahuan siswa tentang diri sendiri dan alam sekitarnya. 

Pada mata pelajaran IPA kelas IV sekolah dasar terdapat beberapa materi 

yang harus dipelajari oleh siswa, salah satunya materi tentang memahami hubungan 

antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya. Menurut Murdaningsih 

(2010:24) tumbuhan mempunyai bagian-bagian seperti akar, batang, daun, dan 

bunga. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi atau kegunaan tertentu untuk 

kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Sedangkan menurut Priyono (2010:27) 

Tumbuhan terdiri atas bagian-bagian tertentu, seperti akar, batang, daun, bunga, 

buah dan biji. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tumbuhan 

mempunyai beberapa bagian dan bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi 

masing-masing untuk kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017 

di SDN Rejosokidul, di setiap kelas terdapat LCD tetapi tidak digunakan oleh guru 

kelas. LCD tidak digunakan oleh guru kelas dikarenakan guru tidak terlalu 

menguasai penggunaan laptop dan LCD, karena sebagian besar guru di SDN 

Rejosokidul rata-rata berusia di atas 50 tahun.  Di sekolah tersebut juga tidak 

memiliki komputer yang dapat digunakan oleh siswa, komputer hanya terdapat 

diruang kepala sekolah dan di ruang guru.  

Guru kelas di SDN Rejosokidul hanya menggunakan buku paket dan LKS 

dari penerbit dalam melaksanakan pembelajaran. Pada saat pembelajaran di kelas 
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berlangsung, guru tidak membagi siswa dalam kelompok, guru kelas tidak 

menggunakan bahan ajar yang dirancang sendiri ataupun media pembelajaran 

dalam pelaksanaan belajar mengajar di kelas, sehingga siswa hanya mendengarkan 

penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Dari observasi yang telah 

dilakukan, perlu adanya penggunaan atau pengembangan media yang sesuai dengan 

materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan salahsatunya menggunakan media 

flipchart berbasis gambar yang memuat gambar tentang materi yang dipelajari, 

dengan menggunakan media tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

siswa tentang materi yang dipelajari serta menunjang pembelajaran di kelas IV 

SDN Rejosokidul dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa menjadi 

lebih bermakna. 

Pada materi pembelajaran tersebut dibutuhkan sebuah media yang sesuai  

yang dapat menunjang pembelajaran agar berlangsung dengan baik. Media yang 

bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran salah satunya adalah Flipchart 

(papan balik). Flipchart adalah sebuah media yang berupa lembaran kertas atau 

papan balik dan berisikan materi-materi dan gambar yang dapat digunakan diluar 

maupun di dalam kelas. Pengertian atau pendapat yang sama tentang flipchar juga 

disampaikan oleh Setiawan dkk (2014:145) Flipchart adalah lembaran-lembaran 

kertas yang menyerupai album atau kalender yang berukuran 50 x 75 cm atau 

ukuran yang lebih kecil 21 x 28 cm yang disusun dalam urutan yang diikat pada 

bagian atasnya atau dapat disesuaikan dengan besar kecilnya kelas yang dihadapi. 

Sedangkan menurut Negara (2014:05) yang dimaksud dengan flipchart adalah 

lembaran-lembaran kertas dimana terdapat gambar yang besar yang dapat dibalik 

pada sebuah gantungan. 
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Penggunaan flipchart salah satu penunjang dalam pembelajaran, dalam 

penggunaan flipchart pada mata pelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar akan 

menggunakan gambar. Melalui penggunaan gambar pada flipchart siswa akan 

mengetahui bentuk-bentuk bagian tumbuhan dengan jelas. Menurut Nopitasari 

(2012:102) gambar merupakan media yang dapat menimbulkan daya tarik siswa, 

dapat menerjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk nyata, menyingkat susatu 

uraian, memperjelas bagian-bagian yang penting, serta mudah disesuaikan dengan 

materi pelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas akan dilaksanakan penelitian dan 

pengembangan yang berupa “Pengembangan Media Flipchart Berbasis Gambar 

Mata Pelajaran IPA Materi Struktur Dan Fungsi Bagian Tumbuhan Pada Kelas IV 

Sekolah Dasar” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan flipchart berbasis gambar pada mata pelajaran IPA 

kelas 4 Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan flipchart berbasis gambar pada 

mata pelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang masalah 

yang ada adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengembangan flipchart berbasis gambar pada mata 

pelajaran IPA kelas 4 sekolah Dasar. 

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan flipchart berbasis gambar 

pada mata pelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam penelitian pengembangan ini akan menghasilkan sebuah produk 

berupa flipchart berbasis gambar yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 

1. Flipchart berbasis gambar untuk kelas IV pada mata pelajaran IPA materi 

struktur dan fungsi bagian tumbuhan.  

2. Produk pengembangan flipchart berbasis gambar pada mata pelajaran IPA 

materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan pada kelas IV sekolah dasar untuk 

mendukung proses pembelajaran yaitu akan menggunakan kertas art papper 

(AP) yang dapat di balik dengan mudah (akan di bentuk menyerupai kalender 

duduk), dan produk yang dihasilkan akan berukuran 21x29 cm, adapun 

komponen dari produk pengembangan flipchart berbasis gambar adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendahuluan Pada Flipchart (Lembar pertama flipchart) 

Pada lembaran awal pada flipchart berisikan beberapa komponen, seperti 1) 

Cover, 2) standar kompetensi, 3) kompetensi dasar, dan 4) indikator. 

b. Isi 

Pada bagian isi terdapat rangkuman materi dan gambar yang membahas tentang 

struktur dan fungsi bagian tumbuhan. 
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c. Penutup 

Pada bagian penutup terdapat daftar pustaka yang digunakan oleh penulis dalam 

penyusunan flipchart dan terdapat profil penulis. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penerapan flipchart berbasis gambar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) kelas IV Sekolah Dasar dapat dikatakan penting karena dapat 

memberikan manfaat untuk berbagai pihak, seperti: 

1. Bagi Siswa 

Dengan adanya flipchart berbasis gambar diharapkan siswa dapat 

menggunakan dengan baik, belajar lebih aktif dengan menggunakan flipchart 

tersebut, sehingga pembelajaran lebih inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

Dengan adanya flipchart berbasis gambar ini, diharapkan agar membatu guru 

dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada siswa, dan 

memberikan pengetahuan yang lebih kepada guru untuk mengembangkan 

media.  

3. Bagi Sekolah 

Dengan adanya produk ini, pihak sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan 

melalui penggunaan media yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. Dan dengan menggunakan media 

pembelajaran di sekolah akan lebih berkualitas. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengembangkan 

bahan ajar yang berupa flipchart yang menggunakan gambar, yang mengacu pada 

beberapa asumsi, yaitu: 

1. Dengan mengembangkan media seperti flipchart, diharapkan siswa mampu 

belajar secara mandiri dan tidak selalu tergantung dengan penjelasan materi dari 

guru, siswa diharapkan belajar berfikir kreatif, aktif, dan agar terciptanya 

suasana belajar yang menyenangkan. 

2. Media yang diciptakan ini, diharapkan dapat mengetahui kelemahan atau 

kekurangan pada saat proses pembelajaran, dan untuk meningkatkan ketepatan 

suatu produk yang telah dikembangkan. 

Peneliti akan membatasi masalah yang akan dikaji, batasan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Media yang berupa flipchart berbasis gambar ini hanya difokuskan pada mata 

pelajaran IPA materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan. 

2. Subjek penelitian ini dibatasi hanya untuk siswa kelas IV SDN Rejosokidul, 

Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. 

3. Pengembangan flipchart ini melakukan penelitian pengembangan. Penelitian 

dikembangkan berdasarkan teori dari Borg and Gall yaitu model 

pengembangan Research and Development (R&D) yang memiliki 10 tahapan, 

tetapi pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 7 tahapan. 
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G. Definisi Operasional 

Istilah-istilah yang perlu didefinisikan secara operasional dalam 

pengembangan flipchart berbasis gambar dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang di ajarkan dan di pelajari sejak jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran 

IPA mempelajari tentang kehidupan dan perkembangan makhluk hidup, yang dapat 

membantu seseorang untuk memahami kehidupan dan perkembangan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Flipchart 

Flipchart merupakan lembaran-lembaran kertas yang dapat dengan mudah 

untuk di balik, flipchart berisikan materi-materi pembelajaran yang akan dipelajari 

oleh siswa. Penggunaan flipchart dapat mendukung proses pembelajaran agar siswa 

bisa mandiri dalam belajar. 

3. Gambar 

Gambar merupakan salah satu media visual yang menampilkan bentuk dari 

benda secara jelas, gambar dapat menerjemahkan ide abstrak dalam bentuk nyata, 

dan gambar dapat memperjelas bagian yang penting. 


