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I.  PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini mencakup beberapa hal pokok yamg terdiri dari latar 

belakang belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, manfa’at  pengembangan media, ruang lingkup 

pengembangan media,spesifik produk yang diharapkan.   

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu mata pelajaran yang disajikan di Sekolah Dasar adalah pendidikan IPS. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 37 

tentang Pendidikan Dasar sebagai dasar pemikiran bahwa pendidikan sangat besar 

perannya dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. 

Dalam dunia pendidikan, IPS mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat 

digunakan untuk melatih kecerdasan, pembentukan sikap, watak dan kepribadian 

peserta didik. Sesuai dengan program  sekolah yang tercantum pada pernyataan 

visi pada SDN 2 Jatimulyo sebagai berikut: “Taqwa, pengetahuan luas, berfikir 

kritis, tanggung  jawab, menghormati keragaman, siap melanjutkan, berbudi 

pekerti yang luhur sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang berkualitas” 

(Program Sekolah SDN 2 Jatimulyo). 
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Serta hasil  wawancara yang dilakukan oleh observer pada tahap sebelumnya 

terhadap 10 orang peserta didik kelas V SD Negeri 2 Jatimulyo dengan rentang 

umur 10 - 12 tahun diperoleh fakta bahwa enam peserta didik menganggap 

pelajaran IPS adalah sesuatu yang tidak menarik. Mereka beranggapan bahwa 

pelajaran IPS hanya menghafal dan membosankan, hal tersebut mengakibatkan 

peserta didik  menjadi jenuh, pasif dan mengantuk.  

Akibatnya peserta didik  sulit menerima penjelasan tentang pelajaran IPS dari 

pendidik, aktifitas peserta didik  rendah karena pembelajaran lebih didominasi 

oleh pendidik. Keadaan ini memang menjadi hal yang memprihatinkan, bagi 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik memandang pelajaran IPS bukan sebagai 

pelajaran pokok yang menentukan prestasi hasil belajar. Hal lain saat observasi 

awal, pada kegiatan belajar mengajar IPS diperoleh beberapa fenomena antara lain 

berikut; 

a. Pada waktu menyajikan materi dalam kelas, guru tidak menggunakan media 

pembelajaran yang mampu membangkitkan minat siswa. 

b. Guru terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional melalui ceramah dan 

menerangkan. Sehingga beberapa siswa menjadi tidak tertarik dan lebih 

memilih asyik dengan kesibukannya sendiri seperti: mengganggu teman, 

bermain sendiri, ngobrol, terkantuk kantuk dan sebagainya. Ketika diadakan 

evaluasi, banyak diantaranya memperoleh hasil belajar kurang baik (tidak 

tuntas).  
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c. Umumnya guru SD bukanlah guru khusus bidang studi, melainkan guru kelas. 

Hal ini mengakibatkan guru tersebut kurang menguasai secara detail 

keseluruhan dari setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan. 

Hasil temuan ini merupakan  suasana pembelajaran yang terjadi di kelas yang 

menyebabkan rendahnya prestasi dan minat belajar siswa. Kemungkinan dalam 

proses pembelajaran IPS yang tidak menarik adalah pertama, pembelajaran IPS 

adalah pembelajaran yang membosankan karena hanya menghafal, dan 

didominasi oleh cerita, kedua, bahwa metode penyajian monoton dan untuk 

menguasainya dibutuhkan kemampuan menghafal yang luar biasa. Alasan inilah 

yang menyebabkan pendalaman pembelajaran IPS di jenjang SD menjadi gamang, 

oleh karena itu untuk membuat pembelajaran IPS menjadi menarik dan bermakna, 

maka perlu adanya strategi pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran yang 

tepat. 

Media pembelajaran mempunyai kontribusi dalam meningkatkan aktivitas dan 

motivasi siswa dalam belajar. Pemakaian media pembelajaran yang tepat dalam 

proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan,  motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar yang baru. Makin intensif pengalaman belajar yang dihayati oleh 

peserta didik, maka makin tinggilah kualitas proses pembelajaran yang dimaksud. 

Keterlibatan siswa dilandasi dengan motivasi dan minat yang tinggi dari pihak 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, dan juga dari pihak guru 

dituntut untuk menguasai penggunaan berbagai macam media dan strategi 

pembelajaran. 
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Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang  

mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan  media 

seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru dalam setiap 

kegiatan pembelajaran. Karena itu guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan 

media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran.  

Melalui media pembelajaran, pemikiran, ide, gagasan atau suatu materi akan lebih 

optimal dikomunikasikan. Komunikasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, 

tulisan, gambar atau model tiga dimensi. Media pembelajaran yang bisa 

dimanfaatkan oleh guru terdiri dari beberapa jenis. Menurut Sudjana (2001:3), 

media terbagi ke dalam empat golongan yaitu:  pertama, media grafis seperti 

gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain. 

Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model 

susun, diorama dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strips,  

film, OHP dan lain-lain. Keempat, penggunaan dan pemanfaatan lingkungan 

sebagai media pembelajaran.  

Peran penting media pembelajaran sering kali tidak dimaksimalkan. Alasan lain 

yang menghubungkan fasilitas sekolah dengan ketersediaan media membuat 

media belum di posisikan pada hal yang penting. Masalah lainnya adalah 

kreativitas guru dalam membuat media, sangatlah kurang.  

Hasil wawancara dengan guru di SDN 2 Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan, 

media pembelajaran IPS yang terdapat di sekolah  hanyalah peta dunia, beberapa 

gambar peradaban kuno dunia, dan kartu konsep-konsep IPS. Media-media 
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tersebut dirasakan tidak membawa suasana baru pada pembelajaran. Yang 

menjadi masalah jumlah dan ragam dari media pembelajaran tersebut masih 

sedikit. Di samping itu, media tersebut terbatas pada beberapa sub meteri saja, 

pada materi lain media tersebut tidak dapat digunakan. Karena itu, hanya 

menggunakan media papan tulis dan spidol untuk menyampaikan pesan materi 

pembelajaran.  

Ketika observasi dalam kelas, pembelajaran IPS didominasi menggunakan metode 

ceramah, guru hanya menyampaikan informasi dan menulis konsep-konsep IPS di 

papan tulis. Hingga sekitar menit ke 25 pembelajaran berjalan baik. Tetapi, 

selanjutnya terlihat indikasi kurangnya konsentrasi belajar siswa. Beberapa siswa 

mulai mengalihkan perhatiaannya pada hal-hal yang lain, seperti mengobrol, 

melamun, dan bahkan mengantuk. Hal ini mengindikasikan  asumsi sebagai gejala 

bahwa pembelajaran berjalan kurang menarik dan membosankan.  

Pembelajaran IPS secara khusus, seharusnya guru tidak terlalu banyak 

menggunakan metode ceramah karena dinilai kurang mengembangkan para siswa 

untuk mengasah kemampuan kecerdasan majemuk yang dikembangkan Howard 

Gardner untuk kategori kecerdasan visual sparsial. Kecerdasan visual spasial 

sendiri menurut Gardner (2003:24) adalah kecerdasan kemampuan membentuk 

model mental dari dunia visual dan mampu melakukan berbagai tindakan dan 

operasi menggunakan model itu. Seperti yang kita tahu dalam metode ceramah 

kita hanya mendengar lalu menyimpan dan memproses informasi yang kita 
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dengar , dengan pengetahuan yang telah kita miliki dengan tidak melibatkan unsur 

visual dalam proses berpikir.  

Melihat hal itu, maka perlu adanya perbaikan dan modifikasi dalam sistem 

pembelajaran di kelas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 

kondisi pembelajaran tersebut adalah dengan cara melakukan inovasi dalam 

pembelajaran. Dengan inovasi tersebut, diharapkan pembelajaran di kelas 

mempunyai suasana baru yang positif.  

Peneliti menganggap bahwa salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu melalui 

pengembangan media gambar. Dengan adanya media gambar, akan melengkapi 

bahasa lisan dan tulisan dalam kaitan menjelaskan suatu konsep, diharapkan 

memiliki kemampuan memaparkan lebih rinci dan memberikan pengalaman 

belajar tidak langsung kepada siswa. Dengan media gambar, diharapkan potensi 

kecerdasan visual spasial yang dimiliki siswa menjadi semakin terasah.  

Media gambar realita yang dikembangkan merupakan media gambar yang cukup 

unik, dimaksudkan untuk memperjelas penyampaian materi pembelajaran IPS 

yang bersifat abstrak menjadi konkret, agar lebih mudah dipahami oleh siswa 

kelas V SD. Dalam media ini gambar yang disajikan berupa gambar-gambar yang 

menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata, disajikan dalam 

gambar-gambar yang menarik, dan sesuai dengan  potensi daerah. Dengan 

harapan peserta didik lebih menfokuskan ketertarikan pada gambar, karena 

gambar-gambar yang ditampilkan merupakan sesuatu yang khas di daerah mereka 

tinggal. Bahkan sebagian peserta didik,  mungkin pernah melihat secara langsung 
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gambar-gambar tersebut. Sehingga melalui media gambar tersebut diharapkan 

penguasaan materi akan lebih mudah.  

Penggunaan media gambar realita hasil pengembangan tersebut, diharapkan dapat 

memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi. Sesuai sifatnya, media gambar realita dapat menyampaikan materi atau 

permasalahan dalam pembelajaran IPS yang penuh dengan materi bersifat abstrak, 

hingga dapat memperjelas materi menjadi konkret. Maka peneliti berupaya 

mengembangkan sebuah media pembelajaran visual yaitu media gambar realita 

dalam pembelajaran IPS.   

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan masalah yang melatar belakangi penelitian ini maka, masalah 

penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut;  

1.  Masih kurangnya media pembelajaran yang tersedia di SDN 2 Jatimulyo.   

2 Belum adanya inovasi dalam pengembangan media pembelajaran, khususnya 

media pembelajaran yang menstimulasi siswa untuk aktif dalam mengikuti 

pembelajaran.  

3.  Interaksi pembelajaran cenderung dalam satu arah, guru terlalu mendominasi 

dengan berceramah sedangkan siswa pasif sebagai pendengar. 

4. Media gambar dalam buku pelajaran IPS, hanya berisi gambar ilustrasi dan 

gambar foto tidak berwarna,  sehingga kurang menarik bagi peserta didik. 
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5. Minimnya prasarana pembelajaran terutama peralatan TIK (LCD proyektor, 

komputer/ noot book) yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran, belum 

memungkinkan mengembangkan strategi pembelajaran berbantuan komputer. 

1.3 Batasan Masalah  

Masalah-masalah yang ditemukan tentu diperlukan batasan yang akan dikerjakan 

dan dicari solusinya, yaitu:  

a. Penggunaan media alternatif yang dapat merangsang ketertarikan siswa 

SD untuk menyukai dan menyerap pembelajaran IPS.  

b. Media gambar realita yang dikembangkan adalah sebagai alat/sarana 

pendukung  mempermudah peserta didik untuk memahami konsep-konsep 

pembelajaran IPS, dan mengurangi verbalisme sehingga menjadi lebih 

konkret. 

  c. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengembangkan suatu media 

pembelajaran IPS  dengan tema “Gambar Realita Kenampakan Alam dan 

Buatan Serta Pembagian Waktu di Indonesia” untuk mempermudah 

penyampaian materi pembelajaran, yaitu: 1) konsep kenampakan alam; 2) 

konsep kenampakan buatan; dan 3) konsep pembagian waktu di Indonesia 

pada kelas V semester I. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, dan pembatasan permasalahan yang 

dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
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a.  Bagaimanakah mengembangkan media gambar realita dalam pembelajaran IPS 

di SD ?  

b.  Bagaimanakah efektifitas penggunaan media gambar realita  dalam 

pembelajaran IPS di SD ?  

1.5 Tujuan Pengembangan  

Sesuai dengan penjabaran dari rumusan masalah, maka dapat dikemukakan tujuan 

umum pengembangan media gambar realita adalah untuk mengembangkan media 

pembelajaran yang mampu menstimulus peserta didik dalam memahami konsep-

konsep pembelajaran IPS.  Hal tersebut dikarenakan konsep-konsep pembelajaran 

IPS bersifat abstrak, sedangkan siswa kelas V SD berada pada tahap operasional 

konkret yang cenderung menerima suatu materi bersifat konkret. Dengan 

menggunakan desain model Dick and Carey untuk mengetahui keefektifitasan 

media gambar dalam pembelajaran IPS pada materi beragam kenampakan alam 

dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia. Dengan adanya media 

gambar yang langsung mengarahkan peserta didik ke dalam lingkungan daerah 

yang nyata di harapkan dapat meningkatkan motivasi serta pemahaman pada 

pembelajaran IPS sehingga tujuan pembelajaran dapat terwujud. 

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan media gambar 

realita, yaitu: 

a.  Dapat menghasilkan produk media gambar realita dalam pembelajaran IPS di 

SD. 
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b. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan  media gambar realita dalam 

pembelajaran IPS di SD. 

1.6 Manfaat   Pengembangan Media. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran khususnya 

pembelajaran IPS. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:  

a.  Bagi Siswa, pengembangan media pembelajaran berbentuk gambar realita  

ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam 

memaknai pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui media visual dalam 

bentuk gambar realita. Dengan daya tarik yang tinggi terhadap media 

gambar realita, siswa lebih termotifasi untuk memahami suatu kondisi 

daerah. 

b.  Bagi guru, pengembangan media gambar diharapkan dapat mempermudah 

penyampaian mengenai materi  pelajaran IPS, sehingga guru lebih mudah 

menyampaikan materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret.  

1.7  Ruang Lingkup Pengembangan Media 

Ruang lingkup dari pengembangan media dalam penelitian ini adalah ruang 

lingkup pengembangan media gambar realita, dalam hal ini adalah suatu obyek 

gambar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Karateristik dan kemampuan masing-masing media perlu di 
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perhatikan oleh guru agar guru dapat memilih media mana yang sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan  pembelajaran khususnya pengembangan media  gambar 

realita, pada aspek-aspek berikut ini. 

1. Aspek Media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media 

visual/grafis, yaitu media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan 

melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan symbol/gambar.  Media 

gambar realita adalah suatu media visual yang dikembangkan dalam bentuk 

grafis yang berfungsi untuk memperjelas konsep-konsep pada materi 

pembelajaran IPS.  

2. Aspek Materi, pengembangan media dalam penelitian ini sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS kelas V Sekolah Dasar dengan materi 

yang dipilih adalah;  

a. standar kompetensi: 1. menghargai berbagai peninggalan dan sejarah yang 

berskala nasional dan pada masa Hindu-Budha, dan Islam, keragaman 

kenampakan alam dan suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia;  

b. kompetensi dasar: 1.3 mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan 

serta pembagian wilayah waktu di Indonesia dengan menggunakan 

peta/atlas/globe dan media lainnya.  

 

1.8  Ruang Lingkup Pendidikan IPS di SD.  

Ruang lingkup pendidikan atau mata pelajaran IPS di SD pada penelitian ini 

meliputi aspek-aspek  berikut ini. 
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a. Manusia, tempat dan lingkungan. 

b. Waktu, berkelanjutan dan perubahan. 

c. Sistim Sosial dan Budaya. 

d. Perilaku, Ekonomi dan Kesejahteraan. 

Sapriya (2011: 12) mengemukakan IPS di tingkat Sekolah Dasar pada dasarnya 

bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang 

mengusai pengetahuan (knowledges), ketrampilan (sikap), sikap dan nilai 

(attitudes and values) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah pribadi, sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga 

negara yang baik. Jadi pembelajaran IPS di SD secara khusus bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap, nilai dan analisis 

siswa terhadap masalah sosial sehingga siswa peka dan mampu mengatasi 

masalah sosial yang menimpa diri maupun masyarakat yang pada akhirnya akan 

menjadi seorang warga negara yang baik pengetahuan, pemahaman dan 

kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat (Sapriya, 

2011 : 45). Sedang Tasrif (2008: 4) membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa 

aspek  berikut ini. 

1. Ditinjau dari ruang lingkup hubungan mencakup hubungan sosial, 

ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi dan hubungan politik. 

2. Ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa keluarga, rukun 

tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan bangsa. 
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3. Ditinjau dari tingkatanya meliputi tingkat lokal, regional dan global. 

4. Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik dan 

ekonomi. 

1.9  Spesifikasi Produk Yang dikembangkan 

Media gambar realita yang dihasilkan dalam penelitian ini secara umum   

digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Prinsip pengembangan 

media gambar realita secara garis besar berkaitan dengan bentuk maupun isi 

media pembelajaran adalah sebagai berikut;  

a) komponen penting yang dikaitkan dengan media gambar realita adalah 

menyampaikan pesan (mata pelajaran IPS kelas V Sekolah Dasar pada materi 

keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di Indonesia 

dengan peta/atlas/globe dan media lainnya)  secara visual melalui rangkaian 

gambar-gambar nyata, dan berhubungan langsung dengan materi yang dipilih. 

Dari rangkaian gambar-gambar tersebut yang disusun sedemikian rupa, siswa 

diajak untuk memahami secara visual terlebih dahulu, kemudian memahami 

maksud dari materi pembelajaran IPS tersebut;  

b) segi gambar, media gambar realita ini didominasi oleh gambar-gambar hasil 

pemotretan terhadap suatu objek nyata dan benar-benar ada yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran. Gambar yang dipilih diusahakan dapat membuat 

peserta didik lebih menfokuskan pada gambar saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, yaitu dipilih gambar dengan resolusi yang tinggi dan percetakan 

yang baik agar lebih menarik dan indah. Dengan demikian  media gambar 
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realita memiliki desain sederhana namun jelas dari segi visual yang akan 

ditampilkan;  

c) segi bentuk, media gambar  yang dikembangkan slide/poster dengan ukuran 

yang besar (120 x 2400 cm) yang dicetak dengan mesin pencetak ukuran besar 

yang biasa digunakan pada teknologi digital printing. Desain media yang 

dikembangkan dalam ukuran besar tersebut dimaksudkan untuk kegiatan 

pembelajaran klasikal. Jenis huruf yang digunakan diusahakan semenarik 

mungkin dan aspek keterbacaan lebih diutamakan;  

d) segi isi, media gambar yang diinginkan adalah media yang mampu menjelaskan 

dan mendeskripsikan konsep keberagaman kenampakan alam dan buatan serta 

pembagian waktu di Indonesia yang masih abstrak menjadi lebih konkret;  

e) media gambar realita tersebut disusun dengan menampilkan kalimat yang 

komunikatif sesuai usia peserta didik kelas V SD.   


