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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan 

oleh orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk mempengaruhi 

peserta didik sehingga mempunyai tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. 

Agar tujuan pendidikan dapat tercapai optimal, peran guru sangat diperlukan 

dalam kegiatan belajar mengajar, dimana seorang guru harus dapat membuat 

lingkungan belajar yang ideal bagi siswanya. Belajar bukan hanya sekedar 

mengetahui, tetapi juga perlu memahami dan mengembangkan 

pengetahuannya agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata. 

Dalam kegiatan belajar mengajar jika hanya menguasai atau 

menghafal materi akan menjadi ingatan jangka pendek saja, tidak dapat 

menjadi bekal dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan. Akan tetapi 

dengan mengalami secara langsung, pembelajaran akan jauh bermakna, 

karena teori-teori didalamnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Seperti kegiatan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan kehidupan nyata 

dalam proses pembelajarannya. 

Yamin (2013:52) mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual 

merupakan suatu konsepsi dari pembelajaran yang membantu pembelajaran / 

guru menghubungkan isi mata pembelajaran dengan situasi yang sebenarnya. 

IPA adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dimana sebagian 

besar obyek yang dipelajari adalah lingkungan hidup, diri sendiri (tubuh), dan 

selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran IPA 

salah satunya dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh manusia, 

misalnya peredaran darah yang membuat manusia bisa tetap hidup, dengan 

keterbatasan indera tentunya tidak mudah untuk mempelajari sesuatu yang 

berada dalam tubuh, untuk itu diperlukan media agar dapat 

memvisualisasikan obyek pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai optimal. 
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Untuk menciptakan pengalaman belajar yang menghubungkan dengan 

kehidupan nyata, maka diperlukan suatu media yang efektif, baik segi materi 

yang mampu memuat keseluruan materi, maupun segi penggunaan yang 

mudah, praktis, dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. 

Daryanto (2015:4)  menyebutkan bahwa hakikatnya proses 

belajar mengajar merupakan proses komunikasi. Penyampaian pesan dari 

pengantar ke penerima. Pesan berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke 

dalam simbol-simbol komunikasi baik secara verbal (kata-kata dan tulisan) 

maupun non verbal. Proses tersebut dinamakan encoding. Penafsiran simbol-

simbol komunikasi tersebut oleh peserta didik dinamakan decoding. Dalam 

penafsiran tersebut, ada kalanya peserta didik berhasil dan ada kalanya tidak 

berhasil atau gagal.  Kegagalan terjadi jika peserta didik tidak mampu 

memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat, maupun diamati. Kegagalan itu 

disebabkan oleh gangguan yang menjadi penghambat komunikasi yang dalam 

proses komunikasi dikenal dengan istilah barriers atau noise. Semakin 

banyak verbalisme, semakin abstrak pemahaman yang diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan membantu 

untuk memahami informasi. Dengan media kegiatan pembelajaran akan 

menjadi menarik dan berkesan bagi pembelajar. Kegiatan pembelajaranpun 

menjadi efektif dan berkualitas. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas V khususnya materi Sistem 

Peredaran Darah Manusia, hanya sekedar menggunakan media gambar dan 

belum ditemukan sebuah media berupa alat peraga Sistem Peredaran Darah 

Manusia yang efektif dan dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

Sedangkan dari hasil wawancara sebagian besar siswa menyatakan bahwa 

mereka sulit memahami dan menghafalkan proses sistem peredaran darah 

manusia jika hanya belajar dengan membaca buku. 

Hal tersebut melatar belakangi peneliti untuk membuat sebuah media 

berupa alat peraga Sistem Peredaran Darah Manusia agar memudahkan siswa 

memahami materi tersebut,  sesuai yang disampaikan Daryanto (2015:13)  
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bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkrit dari pada yang 

abstrak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengadakan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Electric Blood Materi 

Sistem Peredaran Darah Manusia Untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. 

B. Identifikasi Masalah 

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang diantaranya: 

1. Siswa kesulitan memahami materi. 

2. Siswa kurang tertarik dengan penjelasan guru secara konvensional. 

3. Belum tersedia alat peraga Sistem Peredaran Darah Manusia. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti temukan dalam 

kegiatan pembelajaran peneliti akan membatasi masalah yakni belum 

tersedianya alat peraga Sistem Peredaran Darah Manusia yang kemudian akan 

mengembangkan Media Electric Blood pada Materi Sistem Peredaran Darah 

Manusia untuk siswa kelas V Sekolah Dasar. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah kegiatan pembelajaran IPA kelas V di SD selama ini? 

2. Bagaimana pengembangan Media pada mata pelajaran IPA materi sistem 

peredaran darah manusia? 

3. Apakah Media Electric Blood layak digunakan dalam pembelajaran 

sistem peredaran darah di SD kelas V? 

E. Tujuan Produk yang Dikembangkan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan bagaimana kegiatan pembelajaran IPA di kelas V SD 

selama ini. 

2. Membuat media sistem peredaran darah manusia. 

3. Mengetahui kelayakan media Electric Blood pada Mata Pelajaran IPA 

sistem peredaran darah manusia di Sekolah Dasar kelas V. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan pengembangan media pembelajaran guna membantu 

penyampaian informasi dan mengatasi kejenuhan dan kebosanan dalam 

pembelajaran IPA di kelas. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pengembang 

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk 

menerapkan pengetahuan di bangku  kuliah terhadap masalah yang 

nyata dan dihadapi oleh dunia pendidikan. 

b. Bagi Guru  

Sebagai referensi untuk guru dalam menentukan media 

pembelajaran yang tepat. Bahkan juga memberikan motivasi yang 

lebih besar pada guru untuk menggunakan cara pembelajaran yang 

menyenangkan, kreatif, efektif dan menarik sehingga dapat digunakan 

sebagai solusi alternatif dalam mengatasi masalah-masalah yang 

berhubungan dengan pembelajaran IPA. 

c. Bagi Siswa 

Memperoleh suatu media belajar IPA yang lebih 

menyenangkan, mudah dan diharapkan dapat menumbuhkan minat 

dalam belajar IPA, pengalaman yang lebih konkret dan mudah diingat 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 


