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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal penting dalam suatu kehidupan. 

Pendidikan mampu mendorong dan mengubah pribadi manusia menjadi 

lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan sosialisasi serta 

mampu membuat seseorang mengerti dan memahami sejauh mana 

tindakan yang sebaiknya dia lakukan terhadap kehidupan yang dimilikinya 

menjadi lebih layak. Karena dari pendidikan, manusia akan memiliki daya 

saing untuk meraih cita-cita yang di inginkan maka sebaiknya pendidikan 

tersebut dapat dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia yang menjadi 

hak perseorangan. Hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan”. Peneliti menyimpulkan 

bahwa dari pendidikan yang merupakan hak perseorangan tersebut 

langkah seseorang untuk memperoleh kehidupan yang layak dapat diawali 

dari bagaimana cara untuk menggunakan ilmu yang diperoleh dalam 

kehidupannya dan memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya untuk keberlangsungan hidup serta memiliki keinginan kuat 

untuk terus menerus belajar.  

Keinginan untuk terus menerus belajar tersebut, seseorang tidak 

akan asing dengan proses menerima dan mentransfer ilmu salah satunya 

dalam pendidikan. Disamping usaha dari dalam diri agar dapat 

mewujudkan diri yang siap dalam pendidikan, juga diperlukan adanya 
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bantuan orang lain yang lebih berpengalaman dan seseorang tersebut 

merupakan bagian dari komponen pendidikan itu sendiri yaitu guru. 

Menurut UU RI No.2 Tahun 1989 pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan 

pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Maka dari itu dapat 

diketahui bahwa dalam menyiapkan peserta didik perlu peran seorang guru 

agar mampu menciptakan peserta didik dengan sebaik-baiknya untuk 

kehidupan yang akan dijalaninya dan dalam prosesnya peserta didik akan 

terlibat dalam bimbingan dan pengajaran. Pengajaran yang dimaksud 

dalam pendidikan diwujudkan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses 

interaksi tersebut dapat terjadi karena adanya timbal balik yang diberikan 

oleh siswa berupa respon ataupun sebaliknya yaitu respon guru terhadap 

siswa sehingga membuat pembelajaran yang berlangsung terasa 

menyenangkan dan meningkatkan minat siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Minat yang 

dimiliki siswa tersebut akan berdampak terhadap mudah atau tidak 

memahami materi yang diberikan oleh guru. Proses pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil jika adanya minat atau timbal balik yang diberikan oleh 

siswa terhadap pembelajaran yang diikutinya dan suasana kelas yang 

menyenangkan yaitu bergantung pada kemampuan guru untuk mengelola 

kelas serta penyampaian materi dengan penguasaan menggunakan 

berbagai media pembelajaran yang ada. 
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Media pembelajaran adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan (Arief, 2010:6). Maksud dari pernyataan 

diatas yang merupakan pesan dalam bidang pendidikan yaitu ilmu, 

sedangkan pengirim pesan adalah guru dan penerima pesan adalah siswa. 

Media memiliki berbagai manfaat yang berguna untuk pembelajaran. 

Kegunaan media pembelajaran tersebut antara lain menurut Arief 

(2010:17-18) yaitu: (1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka), (2) 

Menimbulkan kegairahan belajar, (3) Memungkinkan interaksi yang lebih 

langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, (4) 

Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya, (5) Mempersamakan pengalaman dan menimbulkan 

persepsi yang sama. 

Sebaliknya, manfaat yang diberikan oleh media dalam proses 

pembelajaran  tidak diimbangi dengan penggunaan media. Penggunaan 

media sangat rendah. Rendahnya penggunaan media berasal dari beberapa 

faktor yang mempengaruhinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

minimnya perhatian guru terhadap kebermanfaatan media itu sendiri, 

kurangnya minat serta kesempatan yang dirasa kurang cukup untuk 

membuat media yang inovatif dan menggunakan media yang bervariasi 

sehingga dampak terhadap pembelajaran adalalah guru seringkali 

menyampaikan kepada siswa yaitu teori sebagai fakta dan kebenaran yang 

harus diterima tanpa adanya pengalaman yang diberikan kepada siswa 

untuk memahami materi secara lebih mudah. Padahal melalui alat-alat 
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tersebut pengajaran menjadi konkrit dan para siswa akan memperoleh 

pengalaman-pengalaman yang konkrit yang bersifat mendidik (Oemar 

Hamalik, 1986:63). 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

bulan Oktober 2018, kecenderungan untuk menyampaikan materi secara 

verbal adalah prosentase yang sangat tinggi di dalam pembelajaran. 

Tingginya penggunaan metode tersebut menimbulkan dampak yang 

dirasakan oleh siswa seperti kesulitan dalam memahami materi. Sekolah 

yang berada di wilayah Gondangwetan tersebut yaitu SDN Wonojati 

Pasuruan memang cukup mampu untuk menunjang guru dalam 

meningkatkan produktifitas guru dalam menggunakan media atau 

mengembangkan media sebagai salah satu bentuk upaya untuk andil dalam 

meningkatkan ilmu dan pemahaman materi oleh siswa dengan sebaik-

baiknya. Namun, realita terkait dengan faktor yang mempengaruhi 

penggunaan media seperti minimnya perhatian guru terhadap 

kebermanfaatan  media, kurangnya minat, kesempatan yang dirasa kurang 

untuk membuat media yang inovatif dan menggunakan media bervariasi 

karena adanya kegiatan diluar  pembelajaran seperti kegiatan untuk 

kelengkapan administrasi sekolah memang benar adanya.  

Media memiliki kontribusi besar terhadap pembelajaran dan 

membantu mempermudah penyampaian materi. Berkaitan dengan hal 

tersebut, peneliti mengetahui kesulitan yang dialami siswa yakni terhadap 

pemahaman materi yang cukup banyak menggunakan daya ingat pada 

mata pelajaran IPA materi penggolongan hewan berdasarkan jenis 
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makanannya. Siswa yang belajar dengan minimnya media yang digunakan 

dihadapkan pada banyaknya hewan yang harus diklasifikasikan sesuai 

dengan jenis makanannya. Media yang digunakan yakni buku paket dan 

tidak ada media konkrit yang dapat membantu siswa untuk memperjelas 

materi terutama yang dibutuhkan siswa merupakan gambar-gambar hewan 

sesuai dengan klasifikasinya. Selain itu, seringkali siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru secara verbal dan memperhatikan catatan-

catatan yang ada di papan tulis.  Siswa harus berusaha keras mengingat 

materi tersebut dengan tidak adanya penunjang materi yang konkrit 

sehingga siswa tidak memecahkan masalah melalui pengalaman yang 

dialami melainkan melalui proses mengingat saja. Menurut Sulistyorini 

(2007:39) IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

kegiatan yang disusun dan dapat dilaksanakan oleh siswa sebagai tahap 

menerima dan memahami materi berdasarkan pengalaman memecahkan 

masalah dengan sendirinya. Selain itu, materi bukan hanya sekedar teori 

yang di angan-angan melainkan dibutuhkan pemahaman yang dapat 

disajikan melalui hal konkrit. 

Berdasarkan kesulitan yang ditemukan dalam observasi,  peneliti 

menganalisa bahwa dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas IV 

siswa membutuhkan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran 

untuk memudahkan pemahaman materi. Materi yang disampaikan dapat 

membuat siswa berpikir dan belajar konkrit bukan membuat siswa hanya 
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mengenal teori dan berangan-angan terutama materi pengelompokan 

hewan berdasarkan jenis makanan Mata Pelajaran IPA. Berpikir dan 

belajar konkrit tersebut diperoleh melalui media tiga dimensi yang terdapat 

gambar-gambar hewan dan disajikan secara menarik agar siswa dapat 

belajar secara menyenangkan dan meningkatkan minat belajar. Media 

tersebut juga merupakan suatu hal yang baru dalam kelas IV sebagai 

bentuk inovasi media. Implementasi dari media dapat membuat siswa 

memecahkan masalah sebagai wujud dari siswa memperoleh 

pengalamannya sendiri.   

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan diatas peneliti 

melakukan penelitian berjudul “Pengembangan Media PH (Penggolongan 

Hewan) Berdasarkan Jenis Makanan Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 

Wonojati Pasuruan”. Media PH ini merupakan media yang akan 

dikembangkan oleh peneliti dengan memperhatikan kebutuhan siswa yakni 

media yang diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi. Media dapat membuat 

siswa belajar secara konkrit dengan tersedianya gambar-gambar hewan 

dalam setiap kotak. Setiap kotak dilengkapi dengan satu lampu. Lampu 

secara keseluruhan memiliki 3 macam warna cahaya yakni kuning, merah 

dan hijau. Lampu tersebut berfungsi  sebagai petunjuk siswa untuk 

mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya sehingga 

siswa memperoleh pengalaman belajar dan mudah untuk memahami 

materi dengan sendirinya dari pemecahan masalah yang dilakukan 

nantinya. Selain itu fungsinya memberikan kemenarikan kepada siswa 

agar dapat belajar secara menyenangkan dan menimbulkan minat belajar.   
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B. Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah sesuai dengan pemaparan pada latar 

belakang diatas sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Pengembangan Media PH (Penggolongan Hewan) 

Berdasarkan Jenis Makanan Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 

Wonojati Pasuruan? 

2. Bagaimana Keefektifan Media PH (Penggolongan Hewan) 

Berdasarkan Jenis Makanan Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 

Wonojati Pasuruan? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk Mengembangkan Media PH (Penggolongan Hewan) 

Berdasarkan Jenis Makanan Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 

Wonojati Pasuruan. 

2. Untuk Mengetahui Keefektifan Media PH (Penggolongan Hewan) 

Berdasarkan Jenis Makanan Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 

Wonojati Pasuruan. 

D. Spesifikasi Produk yang di harapkan 

Produk penelitian yang akan dihasilkan berupa media yang ciptakan 

sedemikian rupa tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan 

mata pelajaran IPA kelas IV diharapkan mampu untuk menunjang materi 

penggolongan hewan dan mempermudah pemahaman materi dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 
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1. Produk terbuat dari beberapa bahan yang tidak membahayakan 

pengguna dan dirancang melalui pemilihan bahan dasar   yaitu kayu 

dan akrilik. Kayu dan akrilik tersebut tentunya akan diolah dengan 

memperhatikan keefektifan dari media tersebut sehingga memiliki 

beban yang ringan. 

2. Produk ini sebagai alat konkrit yang dilengkapi dengan berbagai 

gambar hewan yang disesuaikan dengan materi penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanan untuk meningkatkan minat siswa yang 

ditempelkan pada akrilik. 

3. Produk dilengkapi dengan tombol apabila ditekan akan 

menmancarkan cahaya dengan warna berbeda sehingga siswa akan 

memecahkan masalah terkait penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanan yang diberikan oleh guru dan dapat belajar secara 

menyenangkan. 

4. Tampilan luar disajikan secara menarik dengan adanya warna-warna 

produk. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran melalui produk pengembangan 

media PH (Penggolongan Hewan) berdasarkan jenis makanan 

dengan karakteristik siswa kelas IV. 

b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam Ilmu Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar sebagai inovasi dalam pembelajaran melalui 
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pengembangan media tersebut untuk siswa kelas IV materi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. 

c. Sebagai referensi bagi penelitian di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan dan 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. 

b. Bagi Guru/Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan produk 

bagi materi yang lainnya agar mampu meningkatkan produktifitas, 

kreatifitas guru yang berdampak pada peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai modal pengalaman ketika menjadi guru nantinya yang 

diperoleh dari implementasi produk ini. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan referensi pengembangan media serta literatur 

pendukung penelitian. 

F. Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan 

1. Asumsi 

a. Produk dapat membantu dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi. 

b. Produk dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. 
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c. Produk dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

d. Produk dapat memberikan pengalaman belajar secara konkrit 

kepada siswa. 

e. Produk dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

a. Produk ini hanya memuat materi penggolongan hewan berdasarkan 

jenis makanan mata pelajaran IPA saja. 

b. Produk terbuat dari produk yang berbahan dasar kayu. 

c. Produk memiliki batasan jumlah untuk masing-masing klasifikasi 

hanya 3 gambar dan 1 akrilik ciri-ciri penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanan. 

d. Produk hanya dikembangkan oleh peneliti dan digunakan untuk 

siswa kelas IV SDN Wonojati Pasuruan  

G. Definisi Operasional 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan mata pelajaran IPA kelas 

IV SDN Wonojati Pasuruan. 

1. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengembangkan atau menyempurnakan sebuah produk dalam dunia 

pendidikan sebagai perwujudan dari suatu ide atau gagasan. 

2. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh pendidik sebagai 

penyampai ilmu kepada siswa yang memiliki kegunaan untuk 

mempermudah pemahaman materi siswa, menunjang materi dan 
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meningkatkan minat siswa dalam belajar serta menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. 

3. Mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang tidak hanya 

menggunakan fakta-fakta atau konsep sebagai ilmunya sehingga 

diperlukan alat penunjang agar siswa menemukan sendiri pemahaman 

materi melalui pengalaman yang dilakukannya dan memperjelas hal 

abstrak menjadi konkrit yang disajikan dalam bentuk fisik. 

4. PH (Penggolongan Hewan) merupakan materi pada mata pelajran IPA 

yang memiliki beberapa klasifikasi salah satunya klasifikasi 

berdasarkan jenis makanan. Materi ini membutuhkan daya ingat yang 

cukup besar karena nama klasifikasinya menggunakan nama latin dan 

memiliki ciri-ciri pada setiap klasifikasinya dengan berbagai macam 

hewan yang harus disesuaikan dengan ciri-ciri klasifikasi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


