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2.2  Aktivitas Belajar dengan Menggunakan Media Gambar  

 

Aktivitas belajar menggunakan media gambar merupakan kegiatan, kesibukan, 

keaktifan atau suatu kegiatan belajar yang dilaksanakan di tiap bagian di dalam 

sekolah. 

Dalam prakteknya model pembelajaran diskusi tergolong baru diterapkan pada 

siswa kelas IV SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung semester ganjil tahun pelajaran 

2011-2012 sehingga ada beberapa hal yang perlu diamati dalam aktivitas belajar 

yang menggunakan metode ini. Adapun yang diamati adalah sebagai berikut : 

a. Tentang cara belajar bertanggung jawab. 

b. Cara siswa menjalin kerjasama antara teman sejawat, dimana siswa akan 

menjalin komunikasi, berbagai ide dan pendapat, serta saling 

mendiskusikan masalah-masalah dengan siswa lainnya. Keterlibatan dan 

tanggung jawab setiap peserta didik akan membuat siswa lebih mudah 

memahami konsep-konsep yang sulit dan dapat meningkatkan daya nalar 

siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa mengungkapkan 

pendapat. 

 

2.3 Pengertian IPA 

 

 IPA sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains menurut Suyoso 

(1998:23) merupakan “pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan 

dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, 

sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal”. 
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Menurut Abdullah (1998:18), IPA merupakan “pengetahuan teoritis yang 

diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara yang 

satu dengan cara yang lain”.     

 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan 

pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan 

langkah-langkah ilmiah yang berupa metode ilmiah dan didapatkan dari hasil 

eksperimen atau observasi yang bersifat umum sehingga akan terus di 

sempurnakan. 

Pendidikan IPA menurut Sumaji (1998:46) merupakan “suatu ilmu pegetahuan 

social yang merupakan disiplin ilmu bukan bersifat teoritis melainkan gabungan 

(kombinasi) antara disiplin ilmu yang bersifat produktif”. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPA merupakan 

suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengungkap gejala-gejala alam 

dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah serta untuk membentuk kepribadian 

atau tingkah laku siswa sehingga siswa dapat memahami proses IPA dan dapat 

dikembangkan di masyarakat. 

 

Pendidikan IPA merupakan disiplin ilmu yang didalamnya terkait dengan ilmu 

pendidikan dan IPA itu sendiri. Sebelum mengetahui lebih jelas mengenai 

pendidikan IPA serta ruang lingkupnya, IPA memiliki dua pengertian yaitu dari 

segi pendidikan dan IPA itu sendiri. 
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Dengan demikian pendidikan IPA bukan hanya sekedar teori akan tetapi dalam 

setiap bentuk pengajarannya lebih ditekankan pada bukti dan kegunaan ilmu 

tersebut. Bukan berarti teori-teori terdahulu tidak digunakan, ilmu tersebut akan 

terus digunakan sampai menemukan ilmu dan teori baru. Teori lama digunakan 

sebagai pembuktian dan penyempurnaan ilmu-ilmu alam yang baru. Hanya saja 

teori tersebut bukan untuk dihapal namun di terapkan sebagai tujuan proses 

pembelajaran. Melihat hal tersebut di atas nampaknya pendidikan IPA saat ini 

belum dapat menerapkannya. 

 

Perlu adanya usaha yang dilakukan agar pendidikan IPA yang ada sekarang ini 

dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang akan dicapai, karena kita tahu 

bahwa pendidikan IPA tidak hanya pada teori-teori yang ada namun juga 

menyangkut pada kepribadian dan sikap ilmiah dari peserta didik. Untuk itu maka 

kepribadian dan sikap ilmiah perlu ditumbuhkan agar menjadi manusia yang 

sesuai dari tujuan pendidikan.  

 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang 

telah mengalami uji kebenaran melalui metode ilmiah, dengan ciri: objektif, 

metodik, sistimatis, universal, dan tentatif. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan 

ilmu yang pokok bahasannya adalah alam dan segala isinya.  

 

Pusat Kurikulum (2006:4) mendefinisikan IPA sebagai “pengetahuan yang 

sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen.  
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Adapun hakikat IPA meliputi empat unsur utama yaitu: (1) sikap: rasa ingin tahu 

tentang benda, fenomena alam, mahluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang 

menimbulkan masalah baru  yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar; 

IPA  bersifat open ended; (2) proses: prosedur pemecahan masalah  melalui 

metode ilmiah; metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan 

eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) 

produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; (4) aplikasi: penerapan metode 

ilmu  

 

IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang 

sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan 

dalam proses pendidikan dan juga perkembangan Teknologi, karena IPA memiliki 

upaya untuk membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam 

semesta yang mempunyai banyak fakta yang belum terungkap dan masih bersifat 

rahasia sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu 

pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, mata plajaran IPA tidak begitu diminati dan 

kurang diperhatikan. Apalagi melihat kurangnya pendidik yang menerapkan 

konsep IPA. Permasalahan ini terlihat pada cara pembelajaran IPA serta 

kurikulum yang diberlakukan sesuai atau malah mempersulit pihak sekolah dan 

siswa didik, masalah yang dihadapi oleh pendidikan IPA sendiri berupa materi 

atau kurikulum, guru, fasilitas, peralatan siswa dan komunikasi antara siswa dan 

guru. 
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Oleh sebab itu untuk memperbaiki pendidikan IPA di SD diperlukan pembenahan 

kurikulum dan pengajaran yang tepat dalam pendidikan IPA.  

 

2.3 Perkembangan Pendidikan IPA 

 

Pemberian pendidikan IPA di Sekolah Dasar bertujuan agar siswa paham dan 

menguasai konsep alam. pembelajaran ini juga bertujuan agar siswa dapat 

menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikan persoalan alam tersebut. 

 

Pendidikan IPA atau IPA itu sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan 

mutu pendidikan terutama dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas 

yang mepunyai pemikiran kritis dan ilmiah dalam menanggapi isu di masyarakat.  

 

2.4 Kurikulum IPA  

 

 Melihat dari kurikulum di atas maka kurikulum Pendidikan IPA di SD telah 

dirancang sebagai pembelajaran yang berdimensi kompetensi karena IPA sangat 

penting sebagai Ilmu Pengetahuan dan untuk mengembangkan teknologi. 

 

 Tugas utama para guru adalah membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. 

Sebenarnya tanpa pendidikan pun anak tetap berkembang, tetapi dengan proses 

pendidikan diharapkan perkembangan anak tersebut akan lebih optimal. Untuk itu 

perlu diperhatikan perkembangan peserta didik, dalam hal ini adalah anak SD. 
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Mulyani Sumantri, (2005, 6.4) mengatakan bahwa salah satu karakteristik anak 

SD adalah senang merasakan atau melakukan / memeragakan sesuatu secara 

langsung.  

Belajar tidak harus berpusat pada guru, oleh karena itu peserta didik harus 

dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajarinya. Konsekuensinya, 

materi yang dipelajari harus menantang sehingga mereka asyik dan terlibat dalam 

proses pembelajaran 

 

Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dapat diperoleh apabila guru mahir 

dalam mengelola kelas melalui ketepatan menentukan metode dan media 

pembelajaran. Udin S. Winataputra 2006, 9.9, mengatakan bahwa pengelolaan 

kelas adalah cara – cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan 

belajar agar tidak terjadi kekacauan dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mencapai tujuan akademis dan sosial. 

 

2.5 Hakikat pembelajaran IPA 

 

Pada dasarnya manusia ingin tahu lebih banyak tentang IPA atau Sains, antara 

lain sifat sains, model sains, dan filsafat sains. Pada saat setiap orang mengakui 

pentingnya sains dipelajari dan dipahami, tidak semua masyarakat mendukung. 

Pada umumnya siswa merasa bahwa sains sulit, dan untuk mempelajari sains 

harus mempunyai kemampuan memadai seperti bila akan menjadi seorang 

ilmuan. 

 

 Ada tiga alasan perlunya memahami sains antara lain, pertama bahwa kita 

membutuhkan lebih banyak ilmuan yang baik, kedua untuk mendapatkan 
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penghasilan, ketiga karena tiap kurikulum menuntut untuk mempelajari sains. 

Mendefinisikan sains secara sederhana, singkat dan yang dapat diterima secara 

universal sangat sulit dibandingkan dengan mendefinisikan ilmu-ilmu lain. 

 

Beberapa ilmuwan memberikan definisi sains sesuai dengan pengamatan dan 

pemahamannya. Carin (1993:3) mendefinisikan science sebagai The activity of 

questioning and exploring the universe and finding and expressing it’s hidden 

order, yaitu “ Suatu kegiatan berupa pertanyaan dan penyelidikan alam semesta 

dan penemuan dan pengungkapan serangkaian rahasia alam.” 

 

Sains mengandung makna pengajuan pertanyaan, pencarian jawaban, pemahaman 

jawaban, penyempurnaan jawaban baik tentang gejala maupun karakteristik alam 

sekitar melalui cara-cara sistematis. 

 

Belajar sains tidak sekedar belajar informasi sains tentang fakta, konsep, prinsip, 

hukum dalam wujud ‘pengetahuan deklaratif’, akan tetapi belajar sains juga 

belajar tentang cara memperoleh informasi sains, cara sains dan teknologi bekerja 

dalam bentuk pengetahuan prosedural, termasuk kebiasaan bekerja ilmiah dengan 

metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

 

Berdasar pada definisi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa sains selain sebagai produk juga sebagai proses tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya sains terdiri atas tiga 

komponen, yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah. Jadi tidak hanya terdiri atas 
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kumpulan pengetahuan atau fakta yang dihafal, namun juga merupakan kegiatan 

atau proses aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari rahasia gejala alam. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam pembelajaran fisika untuk meneliti 

masalah-masalah harus melalui kerja ilmiah, yang disebut metode ilmiah yaitu: 

merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan 

ekperimen, menganalisis data pengamatan, serta menarik simpulan.  

 

2.6 Pembelajaran IPA yang bersifat konstruktif di SD 

Setidaknya ada lima cakupan yang harus dipelajari dalam pelajaran IPA di 

sekolah dasar. Keempat cakupan tersebut adalah:  

1) Konsep IPA terpadu  

2) biologi  

3) fisika 

4) ilmu bumi dan antariksa  

5) IPA dalam perspektif interdisipliner  

  

Sampai saat ini, konten sains bagi kebanyakan guru diberikan melalui metode 

ceramah dan kegiatan pembuktian di laboratorium, dengan sedikit fokus terhadap 

pemberian pengalaman dalam melakukan penelitian atau aplikasi IPA dalam 

konteks teknologi.  

 

(NSTA dalam Science teacher Preparation) ini membedakan kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru IPA sekolah dasar yang memliki latar belakang IPA dan 

guru-guru yang memiliki latar belakang keilmuan IPA SD, merekomendasikan 

guru SD yang tidak memiliki latar belakang IPA untuk memiliki kompetensi 

dalam melangsungkan pembelajaran yang menitikberatkan pada kegiatan 
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observasi dan mendeskripsikan kejadian, memanipulasi objek dan system, serta 

melakukan identifikasi terhadap pola yang ada di alam yang berhubungan dengan 

cakupan bidang studi IPA.  

 

Guru-guru juga harus melibatkan siswa dalam memanipulasi kegiatan yang 

mengarahkan pada pengembangan konsep melalui kegiatan investigasi dan 

analisis terhadap pengalaman.  

 

Guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan dalam IPA harus memiliki 

pemahaman yang lebih dalam dibandingkan guru yang tidak memiliki latar 

belakang pendidikan IPA, namun mereka harus memiliki tama-tema dan 

perspektif yang sama terhadap IPA. 

 

2.7 Pembelajaran IPA di SD 

 

Mata pelajaran di Sekolah Dasar merupakan program untuk menanamkan dan 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan menilai ilmiah kepada 

siswa.  

Dengan pelajaran IPA diharapkan siswa dapat memahami konsep-konsep IPA dan 

memilki ketrampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan dan ide tentang 

alam (kurikulum SD 2006).  

 

Dilihat dari sisi atau cakupan materi IPA termasuk mata pelajaran yang relatif 

sarat dengan materi. Secara keseluruhan materi mata pelajaran IPA di SD 

mencakup (1) mahluk hidup dan proses kehidupannya yaitu manusia, hewan dan 

tumbuhan serta interaksinya, (2) materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: 

udara, air, tanah dan batian, (3) listrik dan magnet, energi dan panas, gaya dan 
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pesawat sederhana, cahaya dan bunyi, tatasusrya, bumi dan benda-benda langit 

lainnya, (4) kesehatan, makanan, penyakit dan pencegahannya, dan (5) sumber 

daya alam, pemeliharaan dan kegunaan, pemeliharaan dan pelestarian.  

 

Berdasarkan hasil pengalaman guru IPA di SD Negeri 1 Gulak-galik, bahwa 

pembelajaran IPA masih menekankan pada konsep-konsep yang terdapat di dalam 

buku, dan juga belum memanfaatkan pendekatan lingkungan dalam pembelajaran 

secara maksimal. Mengajak siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan 

jarang dilakukan. Guru IPA sebagian masih mempertahankan urutan-urutan dalam 

buku tanpa memperdulikan kesesuaian dengan lingkungan belajar siswa. Hal ini 

membuat pembelajaran tidak efektif, karena siswa kurang merespon terhadap 

pelajaran yang disampaikan. Maka pengajaran semacam ini cenderung 

menyebabkan kebosanan kepada siswa. Para siswa telah memiliki kemampuan 

awal yang telah diterima di kelas sebelumnya. Kemampuan awal siswa ini harus 

digali agar siswa lebih belajar mandiri dan kreatif, khususnya ketika mereka akan 

mengkaitkan dengan pelajaran baru. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih mendekatkan pada lingkungan 

siswa.  

 

Konsep-konsep yang dikembangkan sebaiknya berhubungan dengan alam sekitar 

agar menjadi konteks pembelajaran yang bermakna. Meskipun demikian 

mengaitkan konteks lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan isi materi 

bukan pekerjaan yang mudah, karena perlu waktu dan proses yang panjang. 

Namun kenyataannya guru cenderung mengikuti isi kurikulum dan anak belajar 

secara verbal, keadaan semacam ini jauh dari konsep belajar bermakna. 
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Belajar bermakna menuntut adanya konteks pembelajaran yang muncul di 

lingkungan tempat tinggal siswa, hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengajak 

siswa belajar di luar kelas atau mengajak mereka mendekati sumber belajar. 

Maksudnya agar diperoleh ide-ide, dan masalah-masalah yang dapat dilihat dan 

diamati di lingkungan sekitarnya. Pola pembelajaran seperti ini akan membantu 

siswa dalam proses berpikir dan pada gilirannya siswa aktif dalam belajar.   

 

Pada dasarnya siswa sendiri yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang dia 

dapatkan sesuai dengan konsep materi yang dipelajari. Salah satu konsep yang 

akrab dengan lingkungan adalah konsep kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi keseimbangan alam. Konsep ini menjadi lebih bermakna jika di 

dalam pelajaran siswa diajak langsung kelapangan untuk melakukan penyelidikan 

terhadap permasalahan yang mereka hadapi. 

 

2.8 Penggunaan Media  

Media merupakan salah satu komponen belajar mengajar yang mempunyai 

peranan penting dalam menciptakan suasana belajar yang dapat memberikan 

pengalaman belajar yang lebih kongkrit.dengan pengggunaan media diharapkan 

dapat menarik minat siswa untuk belajar. 

 

Media adalah sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

intruksional di lingkungan siswa untuk belajar ( Arsyad 1995 ). 

 

Banyak temuan penelitian yang mengungkapkan keandalan media pembelajaran 

di antaranya yang dilakukan oleh British Audio Visual Association, bahwa rata  
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rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang melalui indera menunjukkan 

komposisi sebagai berikut : 

75 % melalui indera penglihatan ( visual ) 

13 % melalui indera pendengaran ( auditori ) 

6 %   melalui indera sentuhan dan perabaan 

6 %  melalui indera penciuman dan lidah. ( Udin S. Winataputra 2004, 5.7 ) 

Dari temuan ini dapat diketahui bahwa pengetahuan seseorang paling banyak 

diperoleh secara visual atau melalui indera penglihatan. Oleh karena itu penentuan 

media pembelajaran yang tepat sangat penting. 

 

(Asep Herry Hernawan 1987, 11 – 18) Media pembelajaran berguna untuk 

mengatasi hambatan proses komunikasi, antara lain untuk mengatasi verbalisme 

(ketergantungan untuk menggunakan kata – kata lisan dalam memberikan 

penjelasan). (Asep Herry Hernawan, 1987, 11.21 ). 

 

Berbagai bentuk media dapat digunakan dalam proses belajar mengajar 

diantaranya adalah media gambar. 

 

Perkataan “ media “  tidak selalu identik dengan “ mahal “ atau memerlukan 

listrik. Karena media dapat dibedakan berdasarkan keadaannya menjadi media 

canggih (sophisticate media) dan media sederhana ( simple media ). 

 

Media canggih adalah media yang hanya dapat dibuat pabrik karena terdiri dari 

komponen-komponen yang rumit dan biasanya memerlukan listrik dalam 

penyajiannya. Sedangkan media sederhana merupakan media yang dapat dibuat  
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sendiri oleh kita sebagai guru atau ahli media dan biasanya tidak memerlukan 

listrik untuk menyajikannya. 

 

Kelompok media sederhana , gambar diam , grafis , display dan realita. 

Gambar diam terdiri dari berbagai jenis gambar yaitu ada yang berupa 

foto,gambar, peta dan sebagainya. Gambar dapat membantu proses belajar 

mengajar. Gambar dapat mewakili benda yang sebenarnya. 

 

 Gambar dapat menjelaskan apa yang tidak dijelaskan secara verbal. Media 

gambar dapat dibuat dengan berbagai macam cara tergantung dari kebutuhan dan 

kreativitas guru. Tujuan utama media gambar ini adalah untuk memvisualisasikan 

konsep yang lebih menarik kepada siswa. 

Fungsi media gambar : 

a.   Menghasilkan keragaman pengalaman 

b.   Dapat menanamkan konsep yang kongkrit dan realitas. 

c.   Media diharapkan dapat membangkitkan keinginan dan minat baru . 

d.  Media pembelajaran dapat berfungsi menampilkan sesuatu yang 

melampaui batas ruang kelas .Contoh : objek yang terlalu kecil,objek 

terlalu besar , objek yang terlalu cepat bergerak,objek terlalu 

kompleks,objek yang berbahaya. 

e.   Berfungsi memotivasi dan merangsang untuk memulai pelajaran. 

f. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh tiap-tiap peserta didik.contoh : melalui buku bacaan atau 

melalui media audiovisual. 
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2.9  Keuntungan Media Gambar 

 

1. Guru lebih mudah mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2. Guru langsung dapat menempelkan gambar di papan tulis 

3. Guru hanya memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/ mengamati gambar. 

4. Dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran 

5. Meningkatkan Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan gambar-

gambar yang menarik 

6.  Dapat memotivasi siswa untuk memberi pertanyaan kepada guru 

 

2.9.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Penggunaan media pembelajaran yang tidak bervariatif dalam pembelajaran IPA 

membuat siswa merasa bosan dan enggan dalam belajar IPA, shingga hasil belajar 

IPA cenderung rendah. Penggunaan media gambar dapat menjadi alternatif dalam 

meningkatkan belajar IPA di Kelas V. 

 

Tahapan perkembangan anak usia SD yang masih dalam tahap operasional 

konkret, menuntut guru untuk aktif dalam mengkombinasikan media 

pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih tertantang dan dapat terlihat aktif 

dalam pembelajaran.  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

2.9.2 Hipotesis 

Dengan menggunakan media gambar diharapkan hasil belajar IPA di kelas V 

SDN I Gulak-galik akan meningkat. 
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