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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Usia Sekolah Dasar (SD) merupakan fase penting dalam kehidupan anak. 

karena usia tujuh sampai dengan 12 tahun (usia SD) berada pada fase operasional 

konkret. Selain itu, menurut Surono (Nurasiah, 2011:1) dalam fase ini siswa 

memiliki rasa ingin tahu, tanggap terhadap permasalahan dan minat untuk 

memahami fenomena. Sifat khas dari anak usia SD seperti ini perlu dijadikan 

landasan dalam menyiapkan dan melaksanakan pengajaran bagi mereka. 

Pembelajaran yang perlu dirancang ialah pembelajaran yang memungkinkan anak 

didik dapat melihat, merasakan dan melakukan sesuatu. 

Dewasa ini, mayoritas siswa senang dengan menonton karena 

perkembangan media cetak, media elektronik serta teknologi informasi dan 

komunikasi sumber belajar atau sumber informasi tersedia sangat melimpah. 

Selain itu, setiap peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait 

dengan materi pembelajaran di sekolah dari berbagai macam media yang ada 

dengan sangat mudah. Dalam hal ini, posisi guru pun tidak lagi menjadi satu-

satunya sumber belajar. 

Sejalan dengan itu, Ilmu Pengetahuan dan teknologi pun berkembang 

secara pesat, sehingga mendorong siswa Sekolah Dasar untuk meningkatkan 

kemampuan atau potensinya dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  
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IPA merupakan ilmu yang bukan hanya kumpulan pengetahuan yang 

berupa konsep-konsep tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, sehingga 

membuat pendidik mendapat pengalaman langsung dan pemahaman yang baik 

untuk dapat mereka kembangkan dalam menghadapi suatu masalah yang akan 

mereka hadapi nantinya.  

Menurut Poejadi (Nurasiah, 2011:1) pendidikan IPA atau sains merupakan 

pendidikan bidang studi dengan alam semesta serta segala proses yang terjadi 

didalamnya sebagai objeknya.oleh karena itu, perkembangan IPA erat kaitannya 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan.  

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. 

Dengan begitu, pembelajaran IPA membutuhkan pendidik yang 

profesional yang dapat membuat pembelajaran IPA menjadi pembelajaran yang 

menyenangkan dan mudah dipahami bagi siswa. Banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran IPA di 

SD, antara lain pemilihan metode yang tepat dan penggunaan media yang relevan 

dengan materi ajar dan yang paling utama adalah faktor guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran harus 

berkesinambungan dan dimulai dari tingkat dasar terlebih dahulu, karena 

pembelajaran merupakan landasan utama bagi pembelajaran pada tingkat 

selanjutnya.  
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Salah satu bahan ajar (materi) IPA yang sulit untuk siswa mendapatkan 

pengalaman langsung dalam pembelajaran adalah perubahan kenampakan benda 

langit. Perubahan kenampakan benda langit menjabarkan tentang benda-benda 

langit yang yang dapat diamati dari bumi, seperti bulan, bintang dan matahari. 

Pertama, kenampakan bulan, ini membahas tentang kenampakan permukaan bulan 

yang berbeda-beda (fase bulan). Kemudian kenampakan bintang membahas 

tentang kenampakan bintang yang dapat diamati dari bumi. Dan yang terakhir 

adalah kenampakan matahari, yaitu membahas tentang kenampakan matahari 

setiap harinya yang dapat diamati dari bumi.  

Untuk itu, guru harus pintar mencari cara agar pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan siswa mendapatkan pengalaman langsung. Salah satu 

alternatif untuk guru dalam menyampaikan bahan ajar tentang kenampakan benda 

langit adalah menggunakan media dalam pembelajaran. 

Media pembelajaran yang dirancang dan dibuat oleh guru mampu 

memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada siswa Sekolah Dasar. 

Terlebih pembelajaran IPA di SD harus memberikan pemahaman tentang berbagai 

macam gejala alam yang bisa diamati secara langsung (konkret). Salah satu media 

pembelajaran yang mampu membuat siswa mendapatkan pengalaman langsung 

dalam pembelajaran adalah media audio-visual. 

Media audio visual mampu menjawab segala hal yang berkaitan dengan 

pemahaman gejala IPA secara keseluruhan dan konkret. Ditambah pula, siswa SD 

lebih gemar menonton tayangan video yang menarik daripada hanya dengan 

mendengarkan ceramah dari guru. 
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Pembelajaran menggunakan media audio visual dapat digunakan untuk 

membantu penyampaian informasi yang sangat sulit dijelaskan melalui lisan 

dalam menampilkan konsep-konsep materi, fakta-fakta yang dapat diamati. 

Keuntungan pemanfaatan media audio visual, yaitu membuat pendidikan 

menjadi lebih menyenangkan dan membuat pemahaman siswa meningkat.  

Oleh karena itu, guru harus mampu membuat pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan membuat siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam 

pembelajaran. Guru harus mampu menjadi fasilitator dan bukan menjadi sumber 

belajar satu-satunya bagi siswa. Guru harus mampu dan terampil dalam 

menggunakan media terutama media audio visual dalam pembelajaran. Selain itu, 

guru harus memiliki wawasan yang luas, mengenal teknologi dan kreatif 

memanfaatkan situasi untuk dijadikan sumber belajar. 

Akan tetapi yang terjadi di lapangan, pada umumnya pendidik 

menganggap dengan hanya menguasai materi pelajaran saja mereka merasa sudah 

cukup melakukan suatu kegiatan belajar mengajar. Akhirnya yang terjadi di dalam 

kelas, pembelajaran hanya berlangsung satu arah, yaitu pendidik menjelaskan 

materi dan siswa mendengarkan penjelasan dari guru.  

SDN 3 Cibodas terletak di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat juga mengalami kendala-kendala seperti diatas. Dalam kesehariannya guru 

melakukan pembelajaran dengan cara yang dapat dibilang klasik yaitu hanya 

dengan menyampaikan materi pembelajaran dan siswa menerima dengan pasif, 

sehingga proses pembelajaran terasa sangat membosankan dan jenuh karena 

pembelajaran yang dilakukan guru terlalu monoton dan pada akhirnya 
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pembelajaran tersebut tidak bermakna bagi siswa dan ini dibuktikan dengan 

pencapaian nilai siswa kelas IV SDN 3 Cibodas masih rendah dalam pembelajaran 

IPA, yaitu 70% siswa yang masih dibawah KKM.   

Untuk mengatasi permasalahan diatas, guru harus mampu mengambil 

strategi yang tepat atau memilih ide yang inovatif dalam upaya meningkatkan 

proses pembelajaran IPA. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 

khususnya media audio visual. 

Berdasarkan permasalahan dan alternatif pemecahan masalah, peneliti 

melakukan penelitian dengan judul: “Penggunaan media audio visual untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan 

kenampakan benda langit di kelas IV SDN 3 Cibodas” sehingga hasil belajar 

siswa dapat ditingkatkan. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fakta-fakta diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPA materi perubahan kenampakan 

benda langit dengan menggunakan media audio visual untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 3 Cibodas? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA materi perubahan kenampakan 

benda langit dengan menggunakan media audio visual untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 3 Cibodas? 
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3. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan kenampakan benda langit dengan menggunakan media 

audio visual di kelas IV SDN 3 Cibodas? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran IPA materi 

perubahan kenampakan benda langit dengan menggunakan media audio 

visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 3 Cibodas. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA materi 

perubahan kenampakan benda langit dengan menggunakan media audio 

visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 3 Cibodas. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA materi perubahan kenampakan benda langit dengan 

menggunakan media audio visual di kelas IV SDN 3 Cibodas. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini atau yang disebut dengan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini akan memberikan manfaat yang berarti bagi perseorangan atau 

bagi institusi berikut ini: 

a) Bagi Siswa 

1. Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam mengembangkan 

pengetahuan kemampuan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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2. Meningkatkan motivasi belajar siswa dan menanamkan kesadaran 

akan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman belajar siswa agar lebih 

bermakna dan termotivasi melalui konflik kongitifnya sendiri. 

b) Bagi Guru 

1. Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan guru dalam 

mengembangkan kemampuan profesionalisme guru. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam mengembangkan 

proses belajar mengajar IPA di SD. 

3. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru IPA dalam 

menentukan teknik pendekatan pembelajaran yang tepat sehingga 

dapat dijadikan alternatif selain teknik pendekatan konvensional yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola perencanaan dan 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

c) Sekolah 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan khususnya mata pelajaran IPA di 

SD. 

2. Mendorong sekolah agar berupaya menyediakan prasarana untuk 

pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media audio 

visual. 
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d) Bagi Peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan atau referensi untuk 

meneliti pada mata pelajaran lain atau permasalahan lain yang prosedur 

penelitiannya hampir sama. 

e) Bagi Pengajaran IPA 

Menambah referensi bagi pengembangan pengajaran dan 

pengembangan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. 

 
E. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas permasalahan yang digunakan dalam penulisan judul, 

maka secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

serta merangsang siswa untuk belajar. Seperti film, buku dan kaset (Sadiman 

dalam Rahmat, 2008:10). 

2. Media audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses (Munandi dalam Rohana, 2008:13). 

Pada pembelajaran ini, media audio visual digunakan untuk menarik 

perhatian siswa dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran 

IPA. Dalam pembelajaran IPA tentu saja peran media audio visual sangat 

berarti, karena dalam belajar IPA, peserta didik mendapatkan bahan ajar yang 

konkret sehingga memberikan siswa pengalaman lagsung dalam proses 

pembelajaran IPA tersebut. Pada penelitian ini, proses pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual dapat dilihat ketercapaiannya melalui 

beberapa instrumen, yaitu: RPP, lembar observasi guru dan angket siswa 
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untuk mengetahui respon siswa dalam pembelajaran IPA yang menggunakan 

media audio visual. 

3. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan (Suprijono, 2011: 5-7). Hasil belajar 

yang hendak diukur dalam penelitian ini yaitu dalam ranah kognitif terdiri 

dari beberapa indicator untuk 3 siklus, antara lain: 

a. Menyebutkan kenampakan bulan dari hari ke hari (C1) 

b. Mendeskripsikan kenampakan bulan dari hari ke hari (C2) 

c. Menggambarkan setiap fase bulan (C2) 

d. Menyebutkan benda-benda langit yang dapat diamati dari bumi (C1) 

e. Mendeskripsikan kenampakan bintang (C2) 

f. Mengidentifikasi pergerakan matahari dari hari ke hari (C1) 

g. Mendeskripsikan kenampakan matahari (C2) 

Dan penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk mengukur hasil 

belajar siswa, yaitu: RPP, LKS, Post Tes, Lembar observasi siswa dan angket. 

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar 

yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

penyelidikan, penyususnan dan pengujian gagasan-gagasan. Dengan 

demikian pembelajaran IPA menyangkut dua dimensi, yaitu proses dan hasil 

(Hidayatulloh dalam Nurasiah, 2011: 10). 

5. Kenampakan benda langit adalah semua benda langit seperti matahari, 

bintang dan bulan yang dapat diamati dari bumi. 
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F. Hipotesis Tindakan  

Apabila penerapan media audio visual dalam pembelajaran IPA materi 

perubahan kenampakan benda langit di kelas IV SDN 3 Cibodas dilaksanakan, 

maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

 
 


