
  

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Alat Peraga Gambar 

Alat peraga adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan (Sadiman, 2002: 6). Secara umum alat peraga pembelajaran dalam 

pendidikan disebut media, yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir, Gagne (Sadiman, 2002:6). 

Sedangkan menurut Brigs (Sadiman, 2002:6) alat peraga adalah segala alat 

fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. 

Jadi, alat peraga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim dan penerima  sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, minat dan perhatian sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi (Sadiman, 2002:6). 

 

Dari pendapat Gagne dan Brigs kita dapat menyimpulkan bahwa alat peraga 

merupakan alat dan bahan fisik yang terdapat di lingkungan siswa untuk 

menyajikan pesan kegiatan pembelajaran (proses kegiatan belajar-mengajar) 

sehingga dapat menjadikan alat peraga sebagai media pembelajaran berbasis 

visual. Telah diketahui bahwa alat peraga berbasis visual seperti gambar 

dapat memudahkan pemahaman terhadap suatu materi pelajaran yang rumit 

atau kompleks. Alat peraga gambar dapat menyuguhkan pembelajaran yang 

menarik tentang struktur atau organisasi suatu hal, sehingga juga memperkuat 

ingatan. Alat peraga gambar dapat menumbuhkan minat siswa dan 

http://um.ac.id/
http://ksupointer.com/


8 

 

memperjelas hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. 

Untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya dalam penggunaan 

alat peraga gambar dalam pembelajaran ini, maka ia haruslah dirancang 

dengan sebaik-baiknya. 

 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:329) “Gambar 

adalah tiruan barang, binatang, tumbuhan dan sebagainya.” Menurut Arief 

Sadiman, Dkk (2003:28-29): Media grafis visual sebagimana halnya media 

yang lain. Media grafis untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima 

pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan 

disampikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-

simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian pesan 

dapat berhasil dan efisien. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (1986:43) 

berpendapat bahwa “ Gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara 

visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran” 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alat peraga gambar 

adalah alat peraga untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin cepat akan dilupakan 

atau diabaikan karena tidak digambarkan. Gambar termasuk alat peraga yang 

relatif mudah ditinjau dari segi biayanya. 

2.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Alat Peraga Gambar 

Menurut Basuki dan Farida (2001:42), mengemukakan kelebihan alat peraga 

gambar, yaitu: 
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1) Umumnya murah harganya. 

2) Mudah didapat. 

3) Mudah digunakan. 

4) Dapat memperjelas suatu masalah. 

5) Lebih realistis. 

6) Dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan. 

Sedangkan menurut Basuki dan Farida (2001:43), mengemukakan kelemahan 

alat peraga gambar, antara lain yaitu: 

1) Semata-mata hanya medium visual. 

2) Ukuran gambar seringkali kurang tepat untuk pembelajaran dalam 

kelompok besar. 

3) Memerlukan ketersediaan sumber keterampilan dan kejelian guru untuk 

dapat memanfaatkannya alat peraga gambar. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat peraga gambar adalah 

alat peraga pembelajaran yang mengandung atau membawakan konsep-

konsep yang dipelajari. Alat peraga gambar dapat berupa gambar atau 

diagram  yang dipergunakan oleh guru ketika mengajar untuk memperjelas 

materi pelajaran. Alat peraga gambar dapat menumbuhkan minat belajar 

siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik, memperjelas makna bahan 

pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya, metode mengajar akan 

lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan, membuat siswa 

lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan dan 

mendemonstrasikan dan sebagainya. 
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2.2 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi 

perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Belajar merupakan akibat 

adanya interaksi antara stimulus dan respon.
 
Stimulus adalah apa saja yang 

diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan 

siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Seseorang 

dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan 

perilakunya. Menurut Sumiati (2009:38) “belajar adalah proses perubahan 

prilaku akibat interaksi individu dengan lingkungannya”. Jadi perubahan 

prilakunya adalah hasil belajar. Artinya seseorang dikatakan telah belajar, jika 

ia dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Sejalan 

dengan hal di atas, Sukardi (2003:15) mengemukakan bahwa belajar adalah 

“perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman, kecuali perubahan 

tingkah laku yang disebabkan oleh proses menjadi matangnya seseorang atau 

perubahan bersifat temporer”.  

Menurut Sutikno (2010:5) mengemukakan bahwa, “belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Jika kaki seseorang patah karena terkena benda yang berat 

yang terjatuh dari atas loteng, ini tidak bisa disebut perubahan hasil belajar. 

Jadi, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi secara sadar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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(disengaja) dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

Pembelajaran adalah suatu proses membelajarkan siswa dengan 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu 

utama keberhasilan. Pembelajaran juga merupakan suatu kegiatan yang 

melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. 

Yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah proses belajar (learning 

process). Menurut Sumiati (2009:1) mengemukakan bahwa pembelajaran 

pada dasarnya membahas pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana, 

dan seberapa baik tentang pembelajaran. Upaya meningkatkan keberhasilan 

pembelajaran merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap orang yang 

berkecimpung dalam dunia kependidikan. Banyak upaya yang telah 

dilakukan, banyak keberhasilan yang telah dicapai, meskipun disadari bahwa 

apa yang telah dicapai belum sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan 

sehingga menuntut pemikiran dan kerja keras untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar dan 

pembelajaran pada hakikatnya adalah “perubahan” yang terjadi dalam diri 

seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Dalam belajar yang terpenting 

adalah bukan hasil yang diperolehnya tetapi proses uang dijalaninya. Artinya, 

belajar harus diperoleh dengan usaha sendiri, adapun orang lain atau guru 



12 

 

hanya sebagai perantara atau penunjang dalam kegiatan belajar mengajar agar 

belajar itu dapat berhasil dengan baik. 

 

2.3 Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi 

pembelajaran. Aktivitas belajar adalah hal yang sangat penting bagi siswa, 

karena dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan 

dengan objek yang dipelajari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

aktivitas artinya adalah “kegiatan/keaktifan”.  Poewadarminto (2010:234) 

menjelaskan aktivitas sebagai suatu kegiatan atau kesibukan. Nasution 

(2008:15) menambahkan bahwa aktivitas merupakan keaktifan jasmani dan 

rohani dan kedua-keduanya harus dihubungkan. 

 

Menurut Sudirman (2005:13), Faktor yang mempengaruhi belajar pada 

pokoknya mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah : 

1). Faktor indogin, ialah faktor yang datang dari siswa atau mahasiswa  

      sendiri. Faktor ini meliputi : 

a) Faktor biologis (faktor yang bersifat jasmaniah) 

b) Faktor psychologis (faktor yang bersifat rohaniah) 

2). Faktor exogin, ialah faktor yang datang dari luar siswa atau mahasiswa           

      Faktor ini meliputi : 

a) Faktor lingkungan keluarga 

b) Faktor lingkungan sekolah. 

c) Faktor lingkungan masyarakat. 

Aktivitas belajar sendiri banyak sekali macamnya, sehingga para ahli 

mengadakan klasifikasi. Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2004:101) 

menggolongkan aktivitas siswa dalam belajar sebagai berikut : 
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1) Visual Activities, meliputi kegiatan seperti: membaca, memperhatikan 

(gambar, demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain) 

2) Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

3) Listening Activities, seperti: mendengarkan uraian, percakapan diskusi, 

musik dan pidato. 

4) Writting Activities, seperti: menulis cerita, menulis karangan, menulis 

laporan, angket, menyalin, membuat rangkuman. 

5) Drawing Activities, seperti: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor Activities, seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model, mereparasi, bermain dan berternak. 

7) Mental Activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

8) Emotional Activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, bergairah, 

berani, tenang dan gugup. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran.  Aktivitas yang dimaksud di sini penekanannya adalah 

pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

akan berdampak terciptanya situasi belajar aktif. Indikator aktivitas belajar 

siswa yang dimaksud antara lain: (1) memperhatikan penjelasan guru; (2) 

mengajukan pendapat; (3) menanggapi pendapat teman; (4) berdiskusi 

dengan anggota kelompok; (5) bertanya kepada guru; (6) mencatat hasil 

diskusi kelompok. 

 

2.4 Hasil Belajar 

Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar 

merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam 

belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan 

seorang guru sebagai pengajar. Dua konsep belajar mengajar yang dilakukan 

oleh siswa dan guru terpadu dalam satu kegiatan. Di antara keduanya itu 
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terdapat suatu interaksi. Kemampuan siswa didapat dari proses pembelajaran. 

Namun para siswa juga harus mendapatkan hasil belajar melalui kreativitas 

mereka tanpa adanya intervensi dari orang lain sebagai pengajar. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sudjana (2004:22), “hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Hamalik (2001:159) bahwa hasil belajar menunjukkan kepada 

prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya 

derajat perubahan tingkah laku siswa. Sedangkan menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2002:36) hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu 

interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan guru. 

  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran 

yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai 

memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. Selanjutnya peranan 

hasil belajar menurut Harahap (dalam Abidin 2004:2) yaitu : 

a) Hasil belajar berperan memberikan informasi tentang kemajuan belajar 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 

b) Untuk mengetahui keberhasilan komponen-komponen pengajaran dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

c) Hasil belajar memberikan bahan pertimbangan apakah siswa diberikan 

program perbaikan, pengayaan, atau melanjutkan pada program 

pengajaran berikutnya. 

d) Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa yang mengalami 

kegagalan dalam suatu program bahan pembelajaran. 

e) Untuk keprluan supervisi bagi kepala sekolah dan penilik agar guru lebih 

berkompeten. 

f) Sebagai bahan dalam memberikan informasi kepada orang tua siswa dan 

sebagai bahan mengambil berbagai keputusan dalam pengajaran. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang diperoleh siswa 

setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

menerapkan pengetahuan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.5 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan 

yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum KTSP 

(Depdiknas, 2006) bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis.” Sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan”. 

 

Selain itu IPA juga merupakan ilmu yang bersifat empirik dan membahas 

tentang fakta serta gejala alam. Fakta dan gejala alam tersebut menjadikan 

pembelajaran IPA tidak hanya verbal tetapi juga faktual. Hakikatnya 

pembelajaran IPA adalah proses yang diwujudkan dengan melaksanakan 

pembelajaran yang melatih keterampilan proses bagaimana cara produk IPA 

ditemukan. 

 

2.5.1 Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

 

Pelaksanaan pembelajaran IPA juga dipengaruhi oleh tujuan apa yang ingin 

dicapai melalui pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran IPA di SD telah 

dirumuskan dalam kurikulum yang sekarang ini berlaku di Indonesia. 

Kurikulum yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat 
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Satuan Pendidikan (KTSP). Tujuan pembelajaran IPA di SD menurut KTSP 

(Depdiknas, 2006) secara terperinci adalah : 

a) Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaanNYA. 

b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

tekhnologi, dan masyarakat. 

d) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, 

e) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

f) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 
 

2.5.2 Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua aspek, 

yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi 

kegiatan penyelidikan berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreatifitas, 

pemecahan masalah, sikap, dan nilai ilmiah. Lingkup pemahaman konsep 

dalam  kurikulum KTSP relatif sama jika dibandingkan dengan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) yang sebelumnya digunakan. Secara terperinci 

lingkup materi yang terdapat dalam kurikulum KTSP adalah : 

a) Makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

b) Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair, padat, 

dan gas. 

c) Energi dan perubahannya, meliputi : gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya, dan pesawat sederhana. 

d) Bumi dan alam semestra, meliputi : tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. 
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Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembelajaran IPA kedua aspek tersebut 

saling berhubungan. Aspek kerja ilmiah diperlukan untuk memperoleh 

pemahaman atau penemuan konsep IPA. 

 

2.6 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh: 

1) Sumarsono (2012) “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penggunaan 

Media Gambar Bagi Siswa Kelas VI Semester I SDN Ronggo 03 Kecamatan 

Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012”. Penelitian yang 

dilakukan mengalami peningkatan pada aktivitas dan hasil belajar nya dengan 

menggunakan media gambar yaitu aktivitas dalam belajar IPA mencapai 85% 

dan hasil belajar siswa mencapai 80,5%. 

2) Maria (2012) “Penerapan Alat Peraga Gambar Pada Pembelajaran IPA Siswa 

Kelas V SDN 009 Lubuk Baja Kota Batam Tahun Pelajaran 2012 / 2013”. 

Penelitian yang dilakukan mengalami peningkatan pada aktivitas dan hasil 

belajar nya dengan menggunakan media gambar yaitu aktivitas dalam belajar 

IPA mencapai 83% dan hasil belajar siswa mencapai 80%. 

 

 

 


