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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

a. Pengertian Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam sekitar secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. BSNP 

(2006:161). Sedangkan menurut 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. 

Berdasarkan pendapat diatas, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar yang diharapkan berguna 

untuk diri sendiri, lingkungan dan memberikan pengetahuan tentang diri sendiri dan 

alam sekitar, mata pelajaran IPA juga diharapkan menumbuhkan rasa ingin tahu, 

jujur, dan peduli terhadap lingkungan pada diri siswa. Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 

b. Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Setiap mata pelajaran yang di pelajari atau di ajarkan selalu memiliki tujuan, 

begitupun dengan mata pelajaran IPA. Pembelajaran IPA pada dasarnya tidak 

hanya sekedar menghafal suatu konsep atau materi yang sudah dipelajari atau yang 
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ada dalam buku. Konsep atau tujuan IPA yaitu dengan melibatkan siswa dalam 

melakukan setiap percobaan, karena pada dasarnya pembelajaran IPA bertujuan 

adar siswa dapat mencari tahu tentang alam secara langsung untuk mendapatkan 

pengetahuan, fakta, dan proses penemuan serta memiliki sifat ilmiah. 

Dalam BSNP (2006:162) menyatakan bahwa mata pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:  

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya  

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 

bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan konsep IPA yang bermanfaat 

dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kesadaran 

siswa untuk turut serta dalam menjaga, memelihara, dan menghargai alam sekitar 

sebagai ciptaan Tuhan.  

c. Fungsi Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang 

gejala-gejala alam, yang diajarkan diseluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, dan 

SMA). Sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk mengerti fungsi mata 

pelajaran IPA, khususnya IPA di Sekolah Dasar. Hal tersebut dilakukan agar 
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sebagai seorang pengajar tidak salah mengartikan antara tujuan dan fungsi IPA, 

tetapi pada dasarnya tujuan dan fungsi pembelajaran IPA hampir sama. 

Fungsi pembelajaran IPA menurut Subiyanto, (dalam Diansari, 2011:11) 

menyebutkan bahwa fungsi mata pelajaran IPA yaitu:  

1) mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berhubungan 

dengan keterampilan proses yaitu mengembangkan keterampilan 

memecahkan masalah, 2) mengenal dan memupuk rasa cinta alam 

sekitar, 3) mengembangkan minat siswa terhadap IPA agar siswa lebih 

semangat dan giat belajar IPA, dan 4) mengembangkan konsep-konsep 

IPA sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pembelajaran 

IPA yaitu mengembangkan keterampilan siswa untuk memecahkan masalah 

sehingga siswa dapat memahami IPA dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang 

IPA yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ruang lingkup IPA SD tidak hanya mencakup alam semesta saja, tetapi juga 

mencakup tentang semua hal yang ada di alam semesta. Ruang lingkup yang 

dimaksud yaitu tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya dan lain 

sebagainya. 

Dalam BSNP (2006:162) dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian IPA untuk 

SD/MI meliputi aspek-aspek berikut: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan 

gas 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya dan pesawat sederhana 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. 
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Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran IPA di 

Sekolah Dasar mencakup tentang makhluk hidup dan proses kehidupan, sifat-sifat 

dan kegunaan benda, energi dan perubahannya, serta bumi dan alam semesta. 

e. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas IV SD 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh BSNP (2006:161) 

“Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan 

standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi 

acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan”. 

Pembelajaran IPA di kelas IV SD terdiri dari beberapa standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Berdasarkan ruang lingkup keterbatasan pada bab terdahulu 

(bab 1), maka standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dibahas 

difokuskan pada semester satu. Adapun pemetaan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar terdapat pada tabel 2.1 pada halaman selanjutnya. 
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Tabel 2.1 Pemetaan SK & KD 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 

1. Memahami hubungan antar struktur 

organ tubuh manusia dengan 

fungsinya, serta pemeliharaannya 

 

1.1 mendeskripsikan hubungan 

antara struktur kerangka tubuh 

manusia dengan fungsinya 

1.2 menerapkan cara memelihara 

kesehatan 

1.3 mendeskripsikan hubungan 

antara struktur panca indera 

dengan fungsinya 

1.4 menerapkan cara memelihara 

kesehatan panca indera 

2. Memahami hubungan antara 

struktur bagian tumbuhan dengan 

fungsinya 

2.1 Menjelaskan hubungan antara 

struktur akar tumbuhan dengan 

fungsinya 

2.2 Menjelaskan hubungan antara 

struktur batang tumbuhan 

dengan fungsinya 

2.3 Menjelaskan hubungan antara 

struktur daun tumbuhan dengan 

fungsinya 

2.4 Menjelaskan hubungan antar 

bunga dengan fungsinya 

3. Menggolongkan hewan dengan 

jenis makanannya 

3.1 Mengidentifikasi jenis makanan 

hewan 

3.2 Menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

4. Memahami daur hidup beragam 

jenis makhluk hidup 

4.1 Mendeskripsikan daur hidup 

beberapa hewan di lingkungan 

sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, 

kupu-kupu, kucing 

4.2 Menunjukkan kepedulian 

terhadap hewan peliharaan, 

misalnya kucing, ayam, ikan 

5. Memahami hubungan sesame 

makhluk hidup dan antar makhluk 

hidup dengan lingkungannya 

5.1 Mengidentifikasi beberapa jenis 

hubungan khas (simbolis) dan 

hubungan “makan dan dimakan” 

antar makhluk hidup (rantai 

makanan) 

5.2 Mendeskripsikan hubungan 

antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya 

 

Benda dan Sifatnya 

6. Memahami beragam sifat dan 

perubahan wujud benda serta 

berbagai cara penggunaan benda 

berdasarkan sifatnya 

 

6.1 Mengidentifikasi wujud benda 

padat, cair, dan gas memiliki sifat 

tertentu 

6.2 Mendeskripsikan terjadinya 

perubahan wujud cair - padat – cair; - 

cair – gas – cair; padat – gas 

Sumber: BSNP (2006:167) 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengambil standar kompetensi “2. 

Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya” dan 

kompetensi dasar “2.1 Menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan 

dengan fungsinya, 2.2 Menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan 

dengan fungsinya, 2.3 menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan 

dengan fungsinya, 2.4 menjelaskan hubungan antara bunga dengan fungsinya”. 

 

2. Flipchart 

a. Pengertian Flipchart 

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 (Setiawan, 2014:145). Sedangkan 

pengertian flipchart menurut Pertiwi (2016:08) flipchart merupakan bagan balik 

yang menyajikan setiap informasi. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa flipchart 

merupakan lembaran kertas yang menyerupai kalender yang dapat dengan mudah 

untuk di balik, yang berisikan informasi atau materi. 

b. Karakteristik Flipchart 

Penggunaan media atau bahan ajar dalam pembelajaran sangatlah penting 

dan dibutuhkan karena dapat memudahkan siswa dalam menerima materi yang 

disampaikan oleh guru dengan mudah, tetapi dalam pembuatan media atau bahan 

ajar yang akan digunakan kita harus mengetahui karakteristik tersebut. Menurut 

Pertiwi (2016:09) setiap media ataupun bahan ajar memiliki kelebihan dan 
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kekurangan masing-masing, begitupun dengan flipchart, berikut beberapa 

karakteristik yang terdapat pada flipchart: 

1. Kelebihan Flipchart 

Flipchart memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu: (1) Menghemat 

waktu pada saat proses pembelajaran karena tidak perlu menggambar lagi materi 

yang perlu digambar di papan tulis, (2) Flipchart tidak hanya digunakan satu kali, 

tetapi dapat digunakan berulangkali, (3) Guru dapat membuat media flipchart 

sendiri sesuai keinginan guru, (4) Flipchart dapat disesuaikan (bisa dibuat dalam 

ukuran kecil ataupun besar) 

2. Kelemahan Flipchart 

Flipchart memang memiliki beberapa kelebihan, tetapi juga memiliki 

beberapa kekurangan, diantaranya yaitu: (1) Flipchart mudah rusak apabila terkena 

air, (2) Dalam pembuatan flipchart dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

merancang isi (materi) yang ada pada flipchart, (3) Dalam membuat flipchart 

memerlukan keterampilan mendesain sebuah produk. 

3. Langkah-langkah Pembuatan Flipchart 

Dalam pembuatan flipchart, terdapat beberapa langkah yang harus 

dilakukan, seperti: (1) Menentukan tujuan pembuatan, (2) Menentukan judul 

materi, (3) Merangkum materi yang akan di tulis pada flipchart, (4) Merencanakan 

atau mengumpulkan gambar yang sesuai untuk memvisualisasikan ide, (5) 

Membuat atau mendesain flipchart, (6) Apabila desain sudah jadi lembaran-

lembaran tersebut di cetak dan di bentuk menyerupai kalender atau papan balik. 

4. Cara Menggunakan Flipchart 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan flipchart, antara lain: 
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a. Mempersiapkan diri 

Pada saat menggunakan flipchart dalam pembelajaran, guru harus 

mempersiapkan diri dengan baik, guru harus menguasai materi dan gambar yang 

ada pada flipchart. Dengan berlatih dan mempelajari materi yang ada pada flipchart 

sebelum pembelajaran.  

b. Pengaturan siswa 

Dalam penggunaan flipchart, pengaturan siswa merupakan salah satu hal yang 

cukup penting, misalnya jika menggunakan flipchart yang berukuran kecil, maka 

siswa harus dibagi menjadi beberapa kelompok pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

c. Memperkenalkan pokok materi 

Sebelum guru menggunakan flipchart pada saat pembelajaran, guru sebaiknya 

memberi tahu atau menginformasikan pokok materi yang akan dipelajari dengan 

menggunakan flipchart yang sudah disiapkan. 

d. Sajikan gambar atau flipchart 

Setelah guru menginformasikan pokok materi yang akan dipelajari kepada 

siswa, guru menyajikan flipchart, agar guru dan siswa dapat menggunakan flipchart 

tersebut dalam pembelajaran. 

e. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

Setelah semua materi yang ada pada flipchart dibahas, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang dimengerti atau 

ingin diketahui. 
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f. Menyimpulkan materi 

Setelah siswa bertanya kepada guru, dan guru memberikan jawaban pertanyaan 

dari siswa tersebut, guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

dengan menggunakan flipchart tersebut. 

c. Komponen Flipchart 

Dalam pembuatan flipchart pasti terdapat beberapa komponen di dalamnya, 

mulai dari komponen pada pendahuluan dan komponen pada isi flipchart. 

Komponen-komponen yang ada dalam flipchart adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Flipchart atau Pendahuluan 

Pada lembaran-lembaran awal flipchart terdapat beberapa komponen, diantaranya 

adalah cover, penjabaran Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator. 

Berikut penjabaran dari komponen tersebut: 

a. Cover 

Pada cover flipchart didesain menggunakan latar belakang atau gambar yang 

berkaitan dengan isi materi pada flipchart, yaitu tentang struktur dan fungsi bagian 

tumbuhan. Oleh karena itu gambar pada cover terdapat gambar tumbuhan. Dalam 

cover flipchart juga terdapat judul dari flipchart, nama penulis, kelas yang akan 

dijadikan penelitian (kls IV SD), dan nama dosen pembimbing. 

b. Lembar Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator. 

Pada lembar kedua setelah cover flipchart, adalah lembar penjabaran SK, KD, 

dan Indikator. Lembar tersebut terdapat SK 2. Memahami hubungan antara struktur 

bagian tumbuhan dengan fungsinya. Sedangkan KD pada lembar kedua flipchart 

2.1 menjelaskan hubungan antara struktur akar dengan fungsinya, 2.2 menjelaskan 

hubungan antara struktur batang dengan fungsinya, 2.3 menjelaskan hubungan 
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antara struktur daun dengan fungsinya, dan 2.4 menjelaskan antara bunga dengan 

fungsinya.  

Selain uraian tentang SK dan KD, lembar kedua pada flipchart juga 

menguraikan tentang Indikator, uraian indikator antara lain: 2.1.1 menjelaskan 

berbagai jenis akar pada tumbuhan, 2.1.2 membandingkan gambar antara akar 

tunggang, akar serabut, akar gantung, akar tunjang, dan akar pelakat, 2.1.3 

menjelaskan berbagai jenis manfaat dari akar. Indikator, 2.2.1 menjelaskan 

berbagai jenis batang pada tumbuhan, 2.2.2 membandingkan gambar antara jenis 

batang berkayu, batang basah, dan batang rumput, 2.2.3 menjelaskan fungsi batang 

pada tumbuhan, 2.3.1 menjelaskan berbagai jenis daun pada tumbuhan, 2.3.2 

membandingkan gambar antara jenis daun menyirip, menjari, melengkung, dan 

sejajar, 2.3.3 menjelaskan fungsi daun pada tumbuhan, 2.4.1 menjelaskan bunga 

pada tumbuhan, 2.4.2 membandingkan gambar antara bunga jantan dan bunga 

betina, dan 2.4.3 menjelaskan fungsi bunga pada tumbuhan. 

Setelah lembar cover dan lembar uraian standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator, pada lembar selanjutnya merupakan lembar isi dari flipchart. Isi dari 

flipchart yaitu membahas tentang indikator yang sudah dituliskan. 

2. Isi dari Flipchart 

Isi yang ada pada flipchart yaitu tentang materi struktur dan fungsi bagian 

tumbuhan. Di dalam flipchart akan menjelaskan materi tersebut disertai dengan 

gambar-gambar yang berkaitan dengan mater tersebut. Materi yang akan di bahas 

antara lain tentang jenis akar, fungsi akar, dan gambar tentang akar. Selain tentang 

akar juga akan membahas tentang jenis, fungsi dari batang, daun, dan bunga disertai 

dengan gambar yang berkaita dengan materi. 
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3. Penutup 

Pada lembar penutup terdapat sumber yang telah digunakan oleh peneliti dalam 

penyusunan flipchart dan profil penulis. 

4. Bentuk atau Cetak dari Flipchart 

Flipchart yang dikembangkan berukuran 21 x 29 cm atau berukuran kertas A4. 

Flipchart akan dicetak pada kertas berukuran A4 dengan jenis kertas art papper 

(AP), yang kemudian akan dijilid atau dibentuk menyerupai kalender duduk, yang 

mana bagian atas flipchart akan diberi pengait agar bisa dengan mudah untuk 

dibalik. 

 

3. Gambar 

a. Pengertian Gambar 

Gambar merupakan suatu media yang dapat menimbulkan daya tarik siswa, 

dapat menerjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk nyata, menyingkat suatu uraian, 

memperjelas bagian-bagian yang penting serta mudah disesuaikan dengan materi 

pelajaran (Nopitasari, 2012:102). Sedangkan menurut Afidah (2012:07) 

menyatakan bahwa gambar merupakan suatu hal yang dapat digunakan untuk 

memudahkan komunikasi yang sulit dibayangkan terhadap suatu konsep atau 

materi. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gambar sebagai alat untuk 

menyampaikan suatu materi yang sulit untuk dijelaskan yang bersifat kongkrit. 

Penggunaan gambar dapat membantu proses pembelajaran yang berlangsung, 

dengan menggunakan gambar guru tidak perlu lagi untuk menggambar yang 
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berkaitan dengan materi, dengan begitu guru dapat menghemat waktu dan lebih 

memanfaatkan waktu. 

b. Karakteristik Yang Ada Pada Gambar 

Menurut Purwanto dan Alim (1997) terdapat beberapa karakteristik pada 

gambar, karakteristik tersebut antara lain: 

1. Kelebihan dalam Penggunaan Gambar 

Penggunaan gambar dalam proses pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya adalah bersifat kongkrit, gambar dapat mengatasi batasan ruang dan 

waktu, gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan, dan dapat memperjelas 

suatu masalah. 

2. Kelemahan dalam Penggunaan Gambar 

Penggunaan gambar dalam proses pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, 

tetapi juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah gambar hanya 

menekankan persepsi indra mata, gambar benda yang terlalu kompleks kurang 

efektif, ukurannya sangat terbatas apabila digunakan untuk kelompok besar. 

 

4. Flipchart Berbasis Gambar 

Flipchart berbasis gambar merupakan media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPA SD. Flipchart sendiri merupakan lembaran-lembaran kertas yang 

menyerupai album atau kalender yang berukuran 50 x 75 cm atau ukuran yang lebih 

kecil seperti buku, disesuaikan dengan kebutuhan. Flipchart biasanya berisikan 

rangkuman materi ada juga flipchart yang masih berupa lembaran-lembaran kosong 

tanpa ada gambar atau materi, biasanya flipchart yang masih berupa lembaran 

kosong digunakan untuk menuliskan sesuatu pada saat pembelajaran. 
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Flipchart pada penelitian ini akan dipadukan dengan gambar, yaitu pada 

saat pembelajaran akan menggunakan gambar dalam penyampaian materinya. 

Flipchart berbasis gambar akan membahas materi pada mata pelajaran IPA kelas 

IV SD khususnya materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan, flipchart berbasis 

gambar akan menampilkan ringkasan materi disertai gambar yang berkaitan dengan 

materi yang dibahas. Selain penggunaan gambar pada produk yang dikembangkan, 

penggunaan gambar juga dilakukan pada saat evaluasi pembelajaran. Siswa akan 

diminta untuk menempelkan gambar dengan benar pada lembar jawaban yang 

diberikan oleh peneliti. 

Flipchart berbasis gambar ini akan disajikan dengan ukuran yang lebih kecil 

yaitu 21 x 29 cm, tidak seperti flipchart pada umumnya yang berukuran 50 x 75 

cm. Flipchart yang berukuran lebih kecil merupakan inovasi tersendiri. Dengan 

merubah atau memperkecil ukuran flipchart peneliti berharap produk tersebut dapat 

dengan mudah dibawa dan disimpan oleh guru atau siswa yang menggunakannya. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti 

dan dikembangkan oleh peneliti yaitu penelitian dari Agita Dian Pertiwi yang 

berjudul “Pengaruh Media Flipchart Terhadap Hasil Belajar IPA Materi Sumber 

Energi Untuk Siswa Tunagrahita Kelas IV Di SDLB Negeri Kedungkandang 

Malang”. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu meneliti tentang 

penggunaan flipchart terhadap hasil belajar IPA untuk anak tunagrahita, pada 

penelitian ini materi yang disampaikan yaitu tentang sumber energi, produk 
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flipchart yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya berukuran besar menyerupai 

kalender dan memiliki papan dudukan tiga kaki. 

Selain penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh Agita Dian Pertiwi 

tentang flipchart, penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang 

akan diteliti yaitu penelitian tentang penggunaan gambar yang dilakukan oleh Dwi 

Sulistyorini yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Dengan 

Media Gambar Pada Siswa Kelas V SDN Sawojajar V Kota Malang”. Pada 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang penggunaan gambar yang 

dilakukan di kelas V SDN Sawojajar Kota Malang, penggunaan gambar diterapkan 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi  menulis puisi. Penggunaan gambar 

pada penelitian ini digunakan untuk meningkatkan imajinasi siswa dalam menulis 

puisi. 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Agita Dian Pertiwi 

dan Dwi Sulistyorini peniliti juga akan mengembangkan produk yang sama, yaitu 

flipchart. Pengembangan produk flipchart yang akan dilakukan oleh peneliti akan 

menggabungkan flipchart dengan gambar, yang mana flipchart ini akan menyajikan 

ringkasan materi tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan disertai dengan 

gambar yang terkait dengan materi. Penggunaan gambar pada penelitian terdahulu 

dan sekarang berbeda, pada penelitian terdahulu gambar dijadikan sebuah media 

untuk meningkatkan imajinasi siswa dalam menulis puisi, sedangkan pada 

penelitian yang akan peneliti lakukan hanya akan menggunakan gambar pada 

flipchart untuk memperjelas penjelasan materi. Flipchart yang akan dihasilkan 

pada penelitian dan pengembangan ini akan berukuran lebih kecil dari flipchart 

biasanya agar flipchart dapat dengan mudah disimpan dan di bawa. Penelitian dan 
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pengembangan flipchart berbasis gambar ini akan dilakukan pada siswa regular di 

SDN Rejosokidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agita Dian Pertiwi tentang 

penggunaan flipchart dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terdapat 

pada penggunaan flipchart, mata pelajaran IPA, dan kelas yang dijadikan penelitian 

yaitu kelas IV. Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat 

pada sekolah, pada penelitian terdahulu dilakukan di SDLB Kedungkandang 

Malang sedangkan sekolah yang akan dituju oleh peneliti yaitu SDN Rejosokidul, 

Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan. Perbedaan lain terdapat pada materi yang dibahas pada 

flipchart, materi, bentuk produk, pada penelitian terdahulu flipchart yang 

dihasilkan berukuran besar dan mempunyai penyangga, sedangkan flipchart yang 

akan dikembangkan pada penelitian ini berukuran kecil. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi 

Sulistyorini tentang penggunaan gambar, yaitu terletak pada mata subyek penelitian 

yaitu siswa Sekolah Dasar, dan sama dalam penggunaan gambar dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada sekolah yang dituju, sekolah 

yang dijadikan tempat penelitian terdahulu yaitu SDN Sawojajar V Kota Malang, 

sedangkan sekolah yang akan peneliti tuju yaitu SDN Rejosokidul, Kecamatan 

Rejoso, Kabupaten Pasuruan, kemudian terletak pada mata pelajaran yang di pilih, 

pada penelitian terdahulu memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia materi 

keterampilan menulis puisi, sedangkan yang peneliti lakukan akan memilih mata 

pelajaran IPA materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan, dan perbedaan tentang 

penerapan gambar, pada penelitian terdahulu, penerapan gambar dijadikan untuk 
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menumbuhkan imajinasi siswa dalam menulis puisi, sedangkan pada penelitian 

yang akan peneliti lakukan penggunaan gambar dijadikan penguat penjelasan 

materi yang ada pada flipchart. 

 

C. Kerangka Pikir 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diharapkan berguna untuk diri sendiri dan 

memberikan pengetahuan tentang diri sendiri dan alam sekitar, mata pelajaran IPA 

juga diharapkan menumbuhkan rasa ingin tahu, jujur, dan peduli terhadap 

lingkungan pada diri siswa. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Untuk mencapai pembelajaran IPA 

yang bermakna dibutuhkan sebuah pengembangan media yang berupa Flipchart 

berbasis Gambar untuk kelas IV SD. Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti 

dapat menyusun kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Pembelajaran di SD 

Siswa Model Guru Media 

Liflite Modul 

Flipchart Berbasis Gambar 

Flipchart 

Metode penelitian akan menggunakan model R&D Borg and Gall, dan 

penelitian akan dilakukan di SDN Rejosokidul pada siswa kelas IV 

1. Untuk mengetahui pengembangan flipchart berbasis gambar pada mata pelajaran IPA 

kelas 4 SD 

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan flipchart berbasis gambar pada 

mata pelajaran IPA kelas 4 SD 


