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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Seorang guru memiliki berbagai kewajiban dan tuntutan, salah 

satunya guru dituntut untuk mampu menyusun bahan ajar yang inovatif 

sesuai dengan perkembangan pertumbuhan siswa. Dalam proses 

pembelajaran tingkat Sekolah Dasar (SD), masih banyak guru yang belum 

menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi di kelas 

walaupun telah banyak media pembelajaran yang tersedia sebagai alat 

bantu pembelajaran, (Halimah,2018). Tuntutan agar guru menggunakan 

media belajar agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi 

dengan lebik baik. Proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Sehingga guru dituntut untuk menggunakan media yang menarik perhatian 

siswa terutama dalam pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA sangat 

diperlukan sebuah media untuk mempermudah penyampaian materi, 

karena materi IPA adalah materi abstrak atau materi yang membutuhkan 

media dalam mempermudah siswa dalam memahami materi. IPA lebih 

ditekankan pada pendekatan ketrampilan proses, sehingga siswa dapat 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap 

ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap 

kualitas proses pendidikan maupu produk pendidikan. Untuk itu 

pembelajaran IPA harus dilaksanakan dengan menggunakan sebuah media 

pembelajaran IPA mampu menanamkan konsep dari materi yang 

disampaikan. 

Idealnya seorang guru mampu menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik dengan menggunaan berbagai metode dan media 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang bervariasi memiliki manfaat 

antara lain: mengembangkan cara berpikir kreatif siswa, mempermudah 

pemahaman materi yang disampaikan oleh guru, dan membuat pelajaran 

menjadi lebih interaktif. Selain penggunaan metode pembelajaran guru 
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juga dapat menggunakan media pembelajaran, penggunaan media dapat 

membantu memperjelas materi pembelajaran, dapat mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, penggunaan media juga dapat 

membangkitan semangat belajar siswa.  

Salah satu cara yang dapat diterapkan guru untuk membangkitkan 

suasana belajar adalah dengan menggunakan media. Media dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan merangsang keinginan 

belajar dari siswa. Media pembelajaran dapat menyampaikan pesan dari 

sumber secara terencana, sehingga terbentuk lingkungan yang kondusif 

dimana penerima dapat melakukan proses belajar secara efisien dan 

efektif.  

Sebagian siswa merasa kurang termotivasi dalam mengikuti 

pelajaran, karena dalam pembelajaran mereka hanya diminta mencatat 

materi. Jika kegiatan mencatat ini dilaksanakan dalam pelajaran bahasa 

Indonesia ini akan mengembangkan kemapuan menulis siswa. Namun jika 

kegiatan mencatat ini dilakukan dalam semua mata pelajaran maka siswa 

akan merasa bosan dan kegiatan belajar mengajar kurang menarik siswa 

untuk mengikuti pelajaran dengan serius. Keadaan ini yang penulis temui 

di SDN 02 Gondangmanis siswa kelas IV kurang meminati pelajaran IPA, 

kurangnya minat ini menyebabkan siswa mengalami penurunan semangat 

dan kosentrasi belajar saat pelajaran IPA berlangsung. Hal tersebut terlihat 

dari beberapa yang siswa mengantuk didalam kelas, dikarenakan saat 

proses pembelajaran berlangsung guru hanya meminta siswa untuk 

mencatat materi yang ada dipapan tulis. Berdasarkan pengakuan siswa 

kegiatan belajar yang monoton membuat mereka merasa bosan, lelah, dan 

kesulitan memahami. Akibatnya hasil belajar siswa belum maksimal dan 

siswa belum mampu menguasai materi pembelajaran IPA dengan baik. 

Guru menggunakan media pop up untuk mengatasi masalah yang terjadi 

pada pelajaran IPA kelas IV di SDN 02 Gondangmanis.  

Media Pop Up menurut (Dzuanda,2011; Pramesti,2015; 

Rulz,2015; safitri, 2017) menyatakan bahwa media Pop-up adalah sebuah 

media buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak dan memiliki tiga 
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unsur dimensi serta memberikan visual cerita yang menarik, mulai dari 

tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Pop-up  

lebih dari sekedar memproduksi bentuk 3D, namun menggunakan 

gerakkan-gerakkan yang mampu membuat anak merasa senang dan 

tertarik untuk membaca. Rencana penggunaan media POP-UP dalam 

pembelajaran IPA pada kelas IV SDN 02 Gondangmanis sangat menarik 

untuk diteliti, sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam dengan 

mengamati siswa saat pembelajaran IPA menggunakan media pop up 

berlangsung.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi media Pop Up dalam muatan IPA di kelas IV 

SDN 02 GONDANGMANIS ? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan media Pop Up yang digunakan dalam 

muatan IPA di kelas IV di SDN 02 GONDANGMANIS ? 

3. Apa manfaat media Pop Up dalam muatan IPA di SDN 02 

GONDANGMANIS bagi siswa kelas IV dan guru ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :  

1. Mendekskripsikan implementasi media Pop Up dalam muatan IPA 

di kelas IV di SDN 02 GONDANGMANIS. 

2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan media Pop Up yang 

digunakan sebagai media muatan IPA siswa kelas IV di SDN 02 

GONDANGMANIS. 

3. Mendeskripsikan manfaat media Pop Up dalam muatan IPA di 

SDN 02 GONDANGMANIS bagi siswa kelas IV dan guru. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Peneliti berharap adanya hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat, diantaranya :  

1. Secara teoritis : 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian dan perbandingan 

sekaligus referensi dalam pengembangan media yang akan 

digunakan dalam mengatasi proses pembelajaran yang monoton.  

2. secara praktis :  

a. Siswa  

membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi IPA, 

serta mengembangkan kreativitas siswa. 

b. Guru 

Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam melaksanakan 

pembelajaran, memberikan informasi bagi guru dalam memilih 

dan menentukan media pembelajaran, untuk meningkatkan 

proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


