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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media diartikan sebagai pengantar atau perantara, diartikan pula sebagai 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam dunia pendidikan dan 

pembelajaran, media diartikan sebagai alat dan bahan yang membawa informasi 

atau bahan pelajaran yang bertujuan mempermudah mencapai tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran cendurung diklasifikasikan ke dalam alat-alat 

grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun 

kembali informasi dan menyusun kembali informasi visual atau verbal 

(Suprihatiningrum, 2013:319). 

Kata media adalah bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah 

dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Rossi dan Breidle (dalam 

Sanjaya, 2011:163), mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh 

alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, 

buku, koran, majalah dan sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan 

televisi kalau digunakan dan diprogram untuk pendidikan, maka merupakan 

media pembelajaran. 
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2.1.2 Penggunaan Media 

Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu guru dan siswa 

dalam memahami materi pembelajaran. Ketepatan memilih media merupakan 

faktor utama dalam mengoptimalkan hasil pembelajaran. Untuk memilih media 

yang tepat seorang guru harus mempertimbangkan berbagai landasan agar media 

yang dipilih benar-benar sesuai dengan tingkat pemahaman, kemampuan berfikir, 

sosiologis, dan kondisi siswa. Sebab penggunaan media yang tidak sesuai dengan 

kondisi anak akan mengakibatkan tidak bisa berfungsinya media secara optimal. 

Ada beberapa landasan penggunaan media pembelajaran yang dapat 

dijadikan pertimbangan bagi guru dalam memilih media yang tepat, sesuai dengan 

isi tujuan dalam pembelajaran. Ketiga landasan tersebut adalah landasan filosofis, 

landasan psikologis, dan landasan sosiologis. (Musfiqon.2011:52) 

 

2.1.3 Pengertian Media Teknologi 

Teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. 

Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau mneghasilkan produk 

tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah 

ada. Lebih lanjut disebukan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari 

sebuah integral yang yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu ( Miarso:2007). 

Teknologi adalah segala sesuatu yang dapat diciptakan dan juga dibuat oleh 

seseorang atau sekelompok manusia yang kemudian dapat memberikan nilai dan 

manfaat bagi kehidupan manusia. 

. 
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2.1.4 Teknologi Pendidikan dan Guru 

Alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Disamping 

guru timbul sumber-sumber pembelajaran lainnya. Namun peranan guru tidak 

akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Menggabungkan teknologi dan 

pendidikan dapat mengejutkan profesi guru, sebab teknologi diasosoasikan 

sebagai mesin yang dapat menimbulkan bahaya dalam pendidikan. Yaitu 

pendidikan yang selalu menggunakan mesin, yang menghilangkan unsur 

manusiawi yang selalu terdapat dalam interaksi guru dengan murid dan murid 

dengan murid dalam pelajaran biasa. Pengalaman dengan alat teknologi 

pendidikan membuktikan bawa guru tetap memegang peranan yang penting 

(nasution. 2011:100). Maka dari itu teknologi sangat berpengaruh dalam proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam meningkatkan 

pemahaman siswa mengenai materi yang diajarkan. 

 

2.1.5 Jenis-jenis Alat Teknologi Pendidikan 

Dalam menyampaikan pelajaran bermacam-macam alat telah diciptakan 

agar mempermudah murid untuk memahaminya. Alat-alat mengajar telah mulai 

berkembang sejak orang membuat gambar atau diagram yang sederhana  di tanah 

atau gua pada zaman purbakala. Setelah gambar dikembangkan menjadi huruf, 

lahirlah buku pelajaran yang mencapai kemajuan pesat sesudah ditemukan alat 

cetak. Yang sekarang tak dapat dibayangkan lagi sekolah tanpa buku pelajaran. 

Revolusi industri akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sejak 

abad ke-19 turut mempengaruhi pendidikan dengan menghasilkan alat pendidikan 
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seperti fotografi, gramofon, film, filmstrip, sampai kepada radio, televisi, 

komputer, laboraturium bahasa, video tape dan sebagainya.  

Menurut pendirian tertentu alat pengajaran yang lazim disebut hardware 

itulah yang dipandang sebagai teknologi pendidikan (nasution. 2011:110). 

Sebagian besar teknogi berpengaruh pada pembelajaran yang telah dilaksanakan 

sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang.  

 

2.1.6 Media Komputer  

Komputer adalah hasil teknologi yang membuka kemungkinan-

kemungkinan yang besar sebagai alat pendidikan. Komputer dapat sekaligus 

membantu puluhan murid dan dimasa  mendatang diharapkan ribuan pelajar 

sekaligus. Komputer sebagai alat bantu pendidikan masih sangat mahal. 

Seorang guru dalam kelas harus melakukan bermacam-macam kegiatan 

bergantung pada tingkat kelas, jumlah murid, bahan pelajaran yang harus 

disajikan, kemampuannya mengajar dll. Guru harus membuat persiapan untuk tiap 

pelajaran, harus mempersiapkan alat peraga seperti membuat gambar, grafik dan 

sebagainya. Sering pula ditingkat SD seorang guru mengajar beberapa mata 

pelajaran menurut kemampuannya dalam tiap bidang studi. Dalam proses 

pembelajaran guru biasannya menggunakan komputer dalam mempermudah 

kegiatan yang dilakukan di kelas. Menurut (Nasution.2011:112) komputer 

memberikan peranan yang baru kepada guru. Ia harus bekerja sama dengan para 

ahli lain yang bertalian dengan komputer dalam memprogram pelajaran. Itu 

memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang bahan pelajaran, tentang proses 
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belajar dan tentang jiwa dan perkembangan anak dan harus tahu bagaimana 

berkomunikasi dengan komputer. 

 

2.1.7 Kelemahan Media Komputer 

Dalam penggunaannya, media computer memiliki beberapa kelemahan, 

antara lain seperti harus tersedianya penunjang utama berupa komputer/laptop 

dalam ruang kelas, ada tidaknya proyektor dan layar guna memproyeksikan 

hasil/media yang akan dijelaskan. 

 

2.1.8 Kelebihan Media Komputer 

Kelebihan dari penggunaan media komputer sangat banyak, khususnya 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dimana dalam proses belajar mengajar 

pengunaaan media komputer dapat membantu dalam menjelaskan apa yang 

disampaikan baik dalam bentuk visual, audio, ataupun audio-visual. 

 

2.2 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berikut adanya 

pengalaman. Pembentuknya tingkah laku ini meliputi perubahan ketrampilan, 

kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman dan apresiasi. Oleh sebab itu belajar 

adalah proses aktif, yaitu proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di 



12 
 

sekitar individu. Belajar adalah suatu proses yang diarahkan pada suatu tujuan, 

proses berbuat melalui berbagai pengalaman. 

Belajar adalah suatu proses pembentukan pengetahuan, yang mana siswa 

aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna 

tentang hal-hal yang akan dipelajari (Budiningsih, 2005:58). Berdasarkan 

penjelasan di atas belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat 

diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung sebagai 

pengalaman/ latihan dalam interaksi dengan   lingkungan. Dapat dikatakan juga 

bahwa belajar sebagai aktivitas mental atau psikis yang berlangsung secara 

interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan dan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai dan sikap. 

 

2.2.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan 

lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam 

belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya berupa tempat ketika 

pembelajaran itu berlangsung, tetapi juga metode, media dan peralatan yang 

diperlukan untuk menyampaikan informasi. Pembelajaran merupakan upaya yang 

dilakukan pendidik untuk membantu siswa agar dapat menerima pengetahuan 

yang diberikan dan membantu mencapai tujuan pembelajaran yang diperlukan. 

(Suprihatiningrum 2012:75). Pembelajaran adalah proses utama yang 
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diselenggarakan dalam kehidupan di sekolah, sehingga antara guru dan siswa 

dituntut untuk dapat bekerja sama ketika proses pembelajaran itu berlangsung. 

a) Proses pembelajaran 

Secara umum, proses pembelajaran merupakan proses interaksi komunikasi 

aktif antara siswa dengan guru dalam kegiatan pendidikan. Dalam proses 

pembelajaran, ada kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dan ada kegiatan 

mengajar yang dilakukan oleh guru, yang berlangsung secara bersama-sama 

sehingga terjadi interaksi komunikasi aktif antara siswa dan guru. 

Agar terjadi interaksi pembelajaran yang baik, ada beberapa komponen 

yang saling berkaitan dan saling membantu, serta merupakan satu kesatuan yang 

dapat menunjang proses pembelajran tersebut. Komponen-komponen proses 

pembelajaran tersebut antara lain kompetensi pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, sumber atau media pembelajaran, manajemen interaksi 

pembelajaran/ pengelolahan kelas, penilaian pembelajaran, pendidik dan 

pengembangan proses pembelajaran.  

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, guru perlu 

mempersiapkan skenario pembelajaran dengan cermat dan jelas 

(Suprihatiningrum 2012:82)  

1) Interaksi Pembelajaran 

Interaksi pembelajaran merupakan proses yang saling mempengaruhi. Guru 

mempengaruhi siswa dan sebaliknya siswa akan mempengaruhi guru. Perilaku 

guru akan berbeda jika menghadapi kelas yang aktif dengan yang pasif, yang 

disiplin dan kurang disiplin. Kegiatan mengajar selalu menuntut kehadiran siswa. 
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Tanpa siswa dalam kelas guru tidak dapat mengajar. Berbeda dengan belajar, 

kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh siswa. Peranan siswa dan guru dalam 

interaksi pembelajaran ditentukan oleh strategi ataupun metode-metode 

pembelajaran yang digunakan. 

 

2) Proses pembelajaran dalam prespektif siswa 

Bila ditinjau dari sudut siswa, pembelajaran merupakan belajar. Belajar 

merupakan serangkaian upaya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan 

dan sikap serta nilai siswa, baik kemampuan intelektual, sosial, efektif maupun 

psikomotorik. 

a) Belajar di Sekolah dan di Luar Sekolah 

Kegiatan belajar di sekolah berada dibawah bimbingan dan pengawasan 

langsung dari guru. Jika para siswa menghadapi kesulitan, guru juga dapat secara 

langsung memberikan bantuan. 

b) Belajar Secara Klasikan, Kelompok dan Individual 

Kegiatan belajar dapat berlangsung secara klasikan, kelompok, ataupun 

individual. Kegiatan-kegiatan belajar yang bersifat menerima atau menghafal pada 

umumnya diberikan secara klasikal. Umumnya kegiatan ini diberikan dalam 

bentuk ceramah. Belajar secara klasikal cenderung menempatkan siswa dalam 

posisi pasif, sebagai penerima bahan ajaran. Upaya mengaktifkan siswa dapat 

dilakukan melalui penggunaan metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, 

eksperimen dan lain-lain. 
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Kegiatan belajar yang lebih mengaktifkan siswa berlangsung secara 

kelompok dan individual. Kegiatan diskusi, permainan, simulasi, percobaan, 

pemecahan masalah dan sejenisnya dilakukan dalam bentuk kegiatan kelompok. 

c) Belajar Teori dan Praktik 

Kegiatan belajar yang bersifat praktik umumnya dapat mengaktifkan siswa. 

Kegiatan praktik dapat berlangsung secara kelompok maupun individual. Hal 

yang perlu diperhatikan guru dalam belajar bersifat praktik adalah masalah 

penilaian terhadap hasil belajar, melainkan pula proses belajar. 

d) Proses Pembelajaran dalam Prespektif Guru 

Dilihat dari sudut guru, proses pembelajaran berwujud dalam kegiatan 

mengajar. Secara sempit, mengajar dapat diartikan sebagai proses penyampaian 

pengetahuan kepada siswa. 

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pembelajaran 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, diantaranya 

siswa, pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga nonpendidik dan 

lingkungan. 

1) Siswa 

Siswa sering diistilahkan sebagai peserta didik, murid, pelajar, mahasiswa, 

anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Pada hakikatnya, siswa adalah manusia 

yang memerlukan bimbingan belajar dari orang lain yang mempunyai suatu 

kelebihan. Karakteristik siswa sangat penting diketahui oleh pendidik dan 

pengembang pembelajaran karena sangat berpengaruh dalam proses 
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pembelajaran. Siswalah yang akan menerima materi dan mencapai tujuan 

pembelajaran. (Suprihatiningrum 85:2012). Maka dari itu beberapa perangkat 

pembelajaran disusun untuk mengetahui karakteristik peserta didik serta 

membentuk karakter yang baik pada peserta didik. 

Tidak dapat disangkal bahwa setiap siswa berkemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. Siswa yang berkemampuan tinggi biasanya ditunjukkan oleh motivasi 

yang tinggi dalam belajar, perhatian dan keseriusan dalam mengikuti pelajaran, 

dll. Sebaliknya, siswa yang tergolong berkemampuan rendah ditandai dengan 

kurangnya motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengikuti pelajaran, 

termasuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya (Sanjaya 54:2011). 

Sikap dan penampilan siswa juga akan mempengaruhi proses pembelajaran 

yang berlangsung di dalam kelas. 

 

2) Pendidik atau Guru 

Pendidik sering disebut juga pengajar, dosen, guru dll. Pada hakikatnya 

pendidik adalah seorang yang karena kemampuannya atau kelebihannya diberikan 

kepada orang lain melalui proses yang disebut pendidikan. Pendidik atau guru 

dalam proses pembelajaran memegang peran sangat penting apalagi untuk siswa 

pendidikan sekolah dasar, tak mungkin digantikan oleh perangkat lain. Sebab, 

siswa adalah organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan 

dan bantuan orang dewasa (Sanjaya 52:2011). 



17 
 

Pendidik berperan aktif dalam pembelajaran yang dilaksanakan dalam dunia 

pendidikan khususnya sekolah dasar, siswa membutuhkan seorang guru dalam 

proses pembelajaran di sekolah. 

 

3) Tenaga Nonpendidik 

Tenaga nonpendidik meliputi tiga kelompok, yaitu pimpinan (pengelola), 

staf administrasi dan tenaga bantu. Pimpinan bertugas mengelola dan 

mengendalikan lembaga pendidikan. Semakin besar lembaga pendidikan, 

pengelolaanya akan semakin panjang dan kompleks. 

Tenaga staf administrasi, merupakan tenaga yang membantu secara 

administrasi pada masing-masing pengelola. Banyak sedikitnya staf tergantung 

besar kecilnya lembaga pendidikan. Tenaga bantu, tenaga ini membantu tugas 

nonadministrasi, tetapi mempunyai peran yang sangat penting. Lembaga 

pendidikan yang besar akan dilengkapi dengan tenaga nonadministrasi dan tenaga 

bantu. 

 

4) Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat 

pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah 

segala sesuatu yang tidak langsung mendukung proses pembelajaran, misalnya 

jalan menuju sekolah, penerangan sekolah,  kamar kecil dan lain sebagainya. 

Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan 
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proses pembelajaran, dengan demikian sarana dan prasarana merupakan 

komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran (Sanjaya 

55:2011). 

 

5) Lingkungan 

Lingkungan merupakan situasi dan kondisi tempat lembaga pendidikan itu 

berada. Situasi akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Lingkungan ini 

akan sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan belajar. Namun, 

lingkungan di atas merupakan lingkungan asli, yang mana lingkungan itu sukar 

diadakan perubahan sehingga lembaga pendidikan yang harus menyesuaikan. 

 

6) Kurikulum 

Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru, selalu 

bermula dari dan bermuara pada komponen-komponen pembelajaran yang tersurat 

dalam kurikulum. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru merupakan bagian utama dari 

pendidikan formal yang syarat mutlaknya adalah adanya kurikulum sebagai 

pedoman. Dengan demikian guru dalam merancang program pembelajaran 

maupun melaksankan proses pembelajaran akan selalu berpedoman pada 

kurikulum. 
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2.3 Motivasi Belajar 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Pada diri siswa terdapat kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar. 

Kekuatan penggerak tersebut berasal dari berbagai sumber. Pada peristiwa 

pertama, motivasi siswa yang rendah menjadi lebih baik setelah siswa 

memperoleh informasi yang benar. Pada peristiwa kedua, motivasi belajar dapat 

menjadi lebih rendah dan dapat diperbaiki kembali. Pada kedua peristiwa tersebut 

peranan guru untuk mempertinggi motivasi belajar siswa sangat berarti.  

Siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan mental 

itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Kekuatan mental tersebut 

dapat tergolong rendah atau tinggi. Ada ahli psikologi pendidikan yang menyebut 

kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi 

belajar. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. (Dimyanti.2013:80) 

Keinginan belajar yang dilakukan oleh siswa seringkali berhubungan 

dengan kekuatan mental yang dimiliki oleh siswa tersebut sehingga masing-

masing siswa memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. 

 

2.3.2 Jenis dan Sifat Motivasi 

Motivasi sebagai kekuatan mental individu, memiliki tingkat-tingkat. Para 

ahli ilmu jiwa mempunyai pendapat yang berbeda dengan tingkat kekuatan 

tersebut. Perbedaan pendapat tersebut umumnya didasarkan pada penelitian 

perilaku belajar pada hewan. Meskipum mereka berbeda pendapat tentang tingkat 



20 
 

kekuatannya, tetapi umumnya mereka sependapat bahwa motivasi tersebut dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. 

1. Motivasi primer 

Motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar 

tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia 

adalah makluk berjasmani. 

2. Motivasi sekunder 

Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan 

motivasi primer. Sebagai ilustrasi, orang yang lapar akan tertarik pada makanan 

tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan tersebut orang harus bekerja terlebih 

dahulu. Agar dapat bekerja dengan baik orang harus belajar bekerja. “bekerja 

dengan baik” merupakan motivasi sekunder. Bila orang bekerja dengan baik maka 

dia akan mendapatkan gaji berupa uang. Uang tersebut merupakan penguat 

motivasi sekunder. Jalalaudin Rakhmad 1991 dalam (Dimyati.2013:88) 

 

2.3.3 Unsur-Unsur yang Memperngaruhi Motivasi Belajar 

Dalam kerangka pendidikan formal, motivasi belajar tersebut ada dalam 

kerangka pedagogis guru. Dengan tindakan pembuatan persiapan mengajar, 

pelaksanaan belajar mengajar, maka guru menguatkan motivasi belajar siswa. 

Sebaliknya, dilihat dari segi emansipasi kemandirian siswa, motivasi belajar 

semakin meningkat pada tercapainya hasil belajar. Motivasi belajar merupakan 

segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi 



21 
 

fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Berikut unsur-unsur yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa: (Dimyati.2013: 97) 

a. Cita-cita atau aspirsai siswa 

b. Kemampuan siswa 

c. Kondisi siswa 

d. Kondisi lingkungan  siswa 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran upaya guru dalam 

membelajarkan siswa 

 

2.4 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.4.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Menurut Wahyana 

(dalam triyanto, 2010:136). Perkembangannya tidak hanya ditandai dengan 

adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah. Ilmu Pengetahuan 

Alam merupakan mata pelajaran yang mengkaji ilmu berdasarkan fakta dan teori 

(Sulistyorini. S, 2007:1) 

Sedangkan menurut Folwer dalam Dewiki dan Yuniati (2006:2.9) 

berpendapat bahwa IPA adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan. Ilmu ini 

berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan terutama didasarkan atas 

pengamatan dan induksi. 
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Berdasarkan pendapat di diatas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah 

kumpulan pengetahuan atau mata pelajaran yang tersusun secara sistematis dan 

dalam penggunaannya terbatas pada gejala-gejala alam, gejala-gejala kebendaan 

dan dalam perkembangannya. 

2.4.2 Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam hakikatnya merupakan suatu produk, proses, dan 

aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan pengetahuan dan 

sekumpulan konsep dan bagan konsep. Sebagai suatu proses, IPA merupakan 

proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan 

mengembangkan produk-produk sains, dan sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan 

melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi kehidupan. Prihantoro 

(dalam Trianto. 2010:137) 

Banyak orang berpendapat bahwa yang paling penting agar siswa 

menguasai IPA adalah dengan memberikan produk IPA sebanyak-banyaknya. 

Tentunya hal itu tidak tepat. Yang benar adalah memberikan siswa kesempatan 

untuk berbuat, berfikir dan bertindak seperti ilmuwan. Dengan demikian, belajar 

IPA atau membelajarkan IPA kepada siswa adalah memberikan kesempatan dan 

bekal untuk memproses IPA dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari 

melalui cara-cara yang benar dan mengikuti etika  keilmuan dan etika yang 

berlaku dalam masyarakatnya. 
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2.4.3 Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah 

Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang 

masih terpadu, karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran 

kimia, biologi, dan fisika. 

Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standart Pendidikan (BSPN, 2006) dimaksudkan untuk: (dalam Susanto, 

2013:171) 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaban, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengertahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap posesif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan mansyarakat. 

d. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 
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2.5 Kompetensi Dasar 

Berikut ialah kompetensi dasar dan indikator pada materi energi dan 

perubahannya yang digunakan pada mata pelajaran IPA kelas IV SDN 

Tambaksari 03 Purwodadi: 

Kompetensi Dasar: 

3.7 Mendeskrisikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat 

4.6 Menyajikan laporan tentang sumberdaya alam dan pemanfaatannya oleh 

masyarakat 

Indikator:  

1. Menyebutkan berbagai sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh makhluk 

hidup 

2. Mengelompokkan pemanfaatan sumber daya alam 

 

2.6 Materi Pembelajaran IPA 

Materi yang dilaksanakan pada mata pelajaran IPA yang terdapat pada buku 

tematik kelas IV  ialah sebagai berikut:  

1. Hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungannya 

Sumber daya alam dapat berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup 

maupun benda-benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup 

manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam memerlukan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi antara lain cara penggunaan teknologi yang tepat dan ekonomis 

agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengganggu lingkungan. 

 

A. Berbagai jenis sumber daya alam 

Berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam terbagi menjadi: 

a. Sumber daya alam penghasil energi seperti matahari, gelombang laut, gas 

bumi, dan angin. 

b. Sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hutan, laut, dan tanah. 

c. Sumber daya alam untuk kenyamanan seperti udara bersih dan 

pemandangan alam. 

Sedangkan menurut ketersediaanya di alam dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Sumber daya alam yang kekal seperti sinar matahari, ombak, angin, air 

terjun, dan arus laut merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan 

tidak akan habis meskipun setiap saat dimanfaatkan. 

b. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu 

bara, logam (aluminium, biji besi, dan sebagainya) dan gas bumi merupakan 

sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan tidak dapat dibuat 

atau dibentuk lagi setelah habis. 

c. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti berbagai jenis tumbuhan 

dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika 

rusak atau habis. 

Jika dilihat menurut jenisnya, kita akan mendapati dua macam sumber daya alam 

yaitu: 
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a. Sumber daya alam nonhayati, meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk 

hidup, seperti udara, batu bara, logam, dan lain-lain. 

b. Sumber daya alam hayati, meliputi berbagai makhluk hidup, seperti 

berbagai mikro organisme, tumbuhan, dan hewan. 

 

 

2. Hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi 

Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan 

untuk kesejahteraan manusia. Semua yang ada di alam ini merupakan sumber 

daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemajuan teknologi sangat 

membantu manusia mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat 

yang sebanyak-banyaknya. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan 

secara langsung, ada pula yang harus diolah lebih dahulu dengan menggunakan 

teknologi. Benda-benda yang dibuat dengan teknologi menjadi sangat berbeda 

dengan bahan asalnya. Pembuatan benda yang memerlukan teknologi sederhana 

misalnya pembuatan tempe, tahu dari bahan dasar kedelai. 

Pembuatan benda-benda yang memerlukan teknologi yang agak rumit. 

Misalnya, pembuatan kertas dari kayu, pembuatan kain, dan pembuatan barang-

barang dari karet. Mari kita lihat proses pembuatan benda yang dipakai sehari-hari 

dengan menggunakan teknologi. 

A. Pembuat kertas 

Tahukah kamu dari apakah kertas dibuat? Apa bahan dasarnya? 
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Bahan dasar kertas ada yang berasal dari merang padi, ada yang dari kayu yang 

jenisnya tidak keras seperti kayu albasia. Proses pembuatan kertas sebagai 

berikut: 

a. Kayu dipotong-potong dan dihaluskan. 

b. Dibuat bubur kertas dan dicampur dengan perekat dan pemutih. 

c. Dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas. 

d. Hasilnya berupa berbagai jenis kertas. 

 

B. Pembuat Pakaian 

Pakaian yang kita pakai saat ini bahan asalnya dapat dari hewan ataupun 

tumbuhan. Contohnya kain katun berasal dari bunga kapas, wol dari bulu domba 

dan kain sutera dari serat yang diambil dari kepompong ulat sutera. Berikut kita 

pelajari pembuatan kain sutera. Kain sutera berharga mahal karena mutunya 

bagus. Kain sutera sangat halus dan lembut. Kita sudah tahu bahwa kain sutera 

berasal dari kepompong ulat sutera. Kepompong ulat sutera dibuat dari air liur 

ulat. Air liur mengeras membentuk serat benang. Dengan menggunakan teknologi 

di pabrik serat kepompong ulat sutera dipintal menjadi benang. Benang kemudian 

ditenun menjadi kain sutera. 

Dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan Sumber 

daya alam hayati sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui tetap memiliki 

jumlah yang terbatas, hasil yang terus berlanjut jangan sampai terlewatkan 

sehingga tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan. Contoh penurunan kualitas 

lingkungan adalah: 
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a. Penggenangan lahan produktif oleh air banjir, pasir dari letusan gunung 

berapi, pengerasan aspal, banyaknya bangunan sehingga habitat organisme 

hilang. 

b. Penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengolahan tanah yang baik sehingga 

produksi pertanian menurun oleh erosi dan zat hara tanah kosong. 

c. Penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali sehingga 

binatang liar kehilangan habitatnya. 

Beberapa jenis hewan dan tumbuhan sudah punah atau mendekati 

kepunahan, apa yang menyebabkannya? 

Kepunahan beberapa jenis hewan dan tumbuhan dapat disebabkan oleh 

bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan, dan tindakan 

manusia seperti penggundulan hutan, perburuan, penangkapan tak terkendali, dan 

sebagainya. Bagaimana jika hal ini terus terjadi? Sewaktu kita mempelajari 

hubungan antar makhluk hidup kita tahu bahwa perubahan lingkungan akan 

menyebabkan ekosistem terganggu, apalagi jika lingkungan semakin rusak 

bahkan hilang/punah. Oleh karena itu, harus terus dilakukan upaya-upaya 

pelestarian lingkungan antara lain dengan cara : 

1. Tebang pilih yaitu cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi 

kayu-kayu yang dapat dijual tidak terus menurun dan menyelamatkan tanah 

dan air. Pohon yang ditebang yang diameter batangnya 50 cm atau lebih. 

2. Penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. 

3. Penangkapan musiman untuk ikan untuk menghindari kepunahan dengan 

cara waktu penangkapan yang diatur agar hewan mempunyai kesempatan 

untuk berkembang biak dulu. 
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4. Keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang bisa 

merusak persediaan semua jenis pangan misalnya bahan pangan pokok tidak 

hanya padi tapi jagung, ketela, kentang, dan sebagainya. 

Pelestarian SDA hayati dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pelestarian di habitat aslinya (pelestarian in situ). Contohnya bunga bangkai 

di Bengkulu, dan badak jawa di Ujung Kulon. 

2. Pelestarian di luar habitat aslinya (pelestarian ex situ). Contoh: kebun 

binatang dan kebun anggrek. 

 

2.7 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan judul “Analisis Penggunana Media Audio 

Visual dalam Pengembangan Kreativitas Anak Kelompok B di TK Seruni 

Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo ” dan penelitian yang dilakukan oleh 

Hana Damyati pada tahun 2014 dengan judul “ Analisa Manfaat Media Power 

Point dalam Pembelajaran Bahasa ” . 

Permasalahan yang dilaksanakan Veronica ialah bagaimana penggunaan 

media audio visual dalam pengembangan kreativitas belajar anak. Sedangakan 

tujuan penelitiannya ialah untuk mendeskripsikan penggunaan audio visual dalam 

pengembangan kreativitas belajar anak dan hasil dari penelitian tersebut ialah 

terlihatnaya perkembangan kreativitas belajar anak dikarenakan penggunaan 

media belajar yang menyengkan. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Hana Dimayati ialah untuk memperoleh informasi mengenai manfaat dari 

penggunaan media power point dalam pengajaran bahasa, dan hasil dari 

penelitiannya menyatakan bahwa media pembelajaran power point sangat efisien 



30 
 

dan bermanfaat bagi guru maupun siswa, media pembelajaran tersebut juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar peserta didik serta 

layak digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Perbedaan dan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Veronica M. 

Djikolo dan Hana Damyati dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan 

meneliti tentang penggunaan media pada saat proses pembelajaran, penelitian 

yang dilakukan peneliti ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta 

mengetahui apakah media IT dapat memotivasi belajar siswa kelas IV SD. 
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2.8 Kerangka Pikir 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka, peneliti mempunyai kerangka pikir 

dalam menganalisis peran guru dalam menganalisis Penggunaan Media IT dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta 

• Guru menggunakan Media pada 
saat pembelajaran 

• Penggunaan Media. 
media juga sangat berpengaruh 

pada saat pembelajaran 

berlangsung antara guru dan 

siswa. Dimana penggunaan media 

dapat disesuaikan dengan materi 

yang akan disampaikan. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilaksanakan di SDN Tambaksari 03 

Purwodadi diperoleh informasi sebagai 

berikut: 

• Observasi 
Mengetahui media IT apa yang 

digunakan guru pada saat 

proses pembelajaran. Dari hasil 

observasi diketahui bahwa di 

SD tersebut menggunakan 

media powe point 

• wawancara 
Peran guru dalam pemanfaatan 

media IT yang berupa power 

point dalam menumbuhkan 

motivasi belajar siswa 

 

Teori dan metode yang digunakan 

dalam pemecahan masalah. 

• Berdasarkan permasalahan 
yang ditemukan, peneliti 
memfokuskan pada bagaimana 
penggunaan media dalam 
meningkatkan motivasi belajar 
siswa. Ada beberapa landasan 
penggunaan media 
pembelajaran yang dapat 
dijadikan pertimbangan bagi 
guru dalam memilih media yang 
tepat, sesuai dengan isi tujuan 
dalam pembelajaran. Ketiga 
landasan tersebut adalah 
landasan filosofis, landasan 
psikologis, dan landasan 
sosiologis. (Musfiqon.2011 : 52) 

Permasalahan 

• Bagaimana penggunaan media IT 
yang sudah dilakukan 

• Faktor faktor pendukung dan 
faktor faktor penghambat 

• Bagaimana penggunaan media IT 
dalam peningkatan motivasi 
belajar  

 

Luaran 

• Penggunaan media IT yang tepat 
dan sesuai dengan isi serta tujuan 
dalam pembelajaran, dapat 
meninggkatkan motivasi belajar 
siswa. 

 


