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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran IPA Di SD 

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut (Permendiknas 2006:484):  

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya  

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat  

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan  

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam  

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan  

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan 

pesawat sederhana 

4.  Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit 

lainnya. 

 

2.1.2 Hakekat IPA 

Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa Inggris 

yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Berhubungan dengan 
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alam atau bersangkut paut dengan alam, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

alam ini (Samatowa, 2010:3). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Permendiknnas 

nomor 22 tahun 2006). 

Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk 

menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada tiga 

kemampuan dalam IPA yaitu: (1) kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati, 

(2) kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, dan kemampuan untuk 

menguji tindak lanjut hasil eksperimen, (3) dikembangkannya sikap ilmiah 

 

2.1.3 Belajar dan Hasil Belajar 

a. Pengertian belajar  

Belajar adalah sesuatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.(Slameto,2010:2) 

Belajar menurut Gagne ada dua yaitu 1 )suatu proses untuk memperoleh 

motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 2 ) Belajar 

adalah penguasaan pegetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari intruksi. 

(Slameto, 2010 : 13 ) 

Sedangkan menurut Bruner belajar tidak untuk mengubah tingkah laku 

seseorang tetapi mengubah kurikulu sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. ( Slameto, 2010 : 11) 

Jadi dengan belajar diharapkan terjadinya perubahan tingkah laku bukan hanya 

pada si pebelajar tetapi juga lingkungan / sekolah sehingga pembelajaran dapat 

dilakukan dengan lebih baik lagi. 

 

b. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. (Nana Sudjana,1989 : 22). 
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Howard Kingsley membagi tiga macam hasil belajar yaitu : 

(a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c). sikap dan cita-

cita.  Sedangkan Gagne membagi 5 kategori hasil belajar yaitu : (a) informasi verbal, 

(b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, (e) keterampilan 

kognitif. 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan yang  dilakukan melalui 

pendidikan dan latihan yang sistematis serta terencana sebagai hasil dari 

pengalaman, sehingga akan terjadi perubahan tingkah laku dan kepribadian ke arah 

yang lebih baik. 

 Indikator yang dapat dijadikan sebagai obyek tolak ukur sehingga proses 

belajar dikatakn berhasil, berdasarkan ketentuan kurikulum yang telah 

disempurnakan saat ini digunakan adalah : 

1) Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi 

baik individu maupun kelompok. 

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajar atau interaksional khusus 

telah dicapai siswa baik secara individu maupun klasikal. 

(Setyowati, 1993 : 8 ) 

Acuan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dan 

tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum saat 

ini adalah : 

1) Istimewa / maksimal : apabila seluruh bahan pengajaran dapat dikuasai oleh 

siswa. 

2)  Baik sekali / optimal : apabila sebagian besar ( 85% s.d 94 % ) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai. 

3) Baik / maksimal : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 70%  s.d 

80% dikuasai siswa. 

4)  Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 70% dikuasai 

siswa ( Setyowati, 1993 : 8 ). 

 

c. Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 Usaha dan keberhasilan belajar (prestasi belajar) dipengaruhi oleh 

berfungsinya secara integratif dari setiap faktor atau komponen pendukungnya. 
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Menurut Sriyanti dkk, ( 2009: 23-24 ) secara umum keberhasilan belajar dipengaruhi 

oleh faktor eksternal atau internal. 

Masing-masing faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Faktor eksternal 

 Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri individu. 

Faktor eksternal terdiri dari faktor nonsosial dan sosial. 

a. Faktor nonsosial adalah faktor-faktor di luar individu yang berupa kondisi 

fisik yang ada di lingkungan belajar. Kondisi fisik berupa cuaca, alat, gedung 

dan sejenisnya. 

b. Faktor sosial adalah faktor-faktor di luar individu yang berupa manusia. 

Faktor eksternal yang bersifat sosial, bisa dipilah menjadi faktor yang berasal 

dari keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

2) Faktor internal 

 Faktor internal adalah faktor – faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis. 

a) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis adalah kondisi fisik yang terdapat dalam diri individu. 

Faktor fisiologis terdiri dari : 

(1). Keadaan tonus jasmani secara umum yang ada dalam diri individu sangat 

mempengaruhi hasil belajar. Apabila badan individu dalam keadaan bugar 

dan sehat maka akan mendukung hasil belajar. Sebaliknya, jika badan 

individu dalam keadaan kurang bugar dan kurang sehat akan menghambat 

hasil belajar. 

(2). Keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu. Keadaan fungsi-fungsi jasmani 

tertentu adalah keadaan yang terutama terkait dengan fungsi panca indra 

yang ada dalam diri individu. Panca indra merupakan pintu gerbang 

masuknya pengetahuan dalam diri individu. 

b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis adalah faktor psikis yang ada dalam diri individu. Faktor- 

faktor psikis tersebut antara lain tingkat kecerdasan, motivasi, minat, sikap, 

kepribadian, kematangan dan lain sebagainya. 

 

 



9 

 

d. Alat ukur hasil belajar 

 Untuk mengukur dan menguasai tingkat belajar dan keberhasilan belajar 

tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. ( Setyowati, 1993:9). 

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi dapat digolongkan ke dalam 

jenis penilaian sebagai berikut : 

1. Tes formatif 

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur setiap suatu bahasan tertentu dan 

bertujuan hanya untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap 

suatu bahasan tertentu. 

2. Tes sub sumatif 

Penilaian ini meliputi sejumlah bahan pengajaran atau suatu bahasan yang telah 

diajarkan pada waktu tertentu. 

3. Tes sumatif 

Penilaian ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap pokok-pokok 

pembahasan yang telah diajarkan selama satu semester. 

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai hasil belajar maka ditarik 

kesimpulan hasil belajar merupakan hasil yang diterima siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran dan dapat diukur baik itu akademis maupun non akademis. 

2.1.4 Pendekatan  Contextual Teaching and Learning 

Prinsip Dasar setiap komponen utama pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Setiap komponen utama Contextual Teaching and Learning (CTL) mempunyai 

beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah : 

a. Konstruktivisme 

Prinsip dasar konstruktivisme yang dalam pembelajaran harus di pegang guru ( 

Muslich,2009:44) adalah :Proses pembelajaran lebih utama daripada hasil 

pembelajaran. Informasi bermakna dan  relevan dengan kehidupan nyata siswa lebih 

penting daripada informasi verbalistik. Siswa mendapatkan kesempatan seluas-

luasnya untuk menemukan dan menerapkan ide sendiri. Siswa diberikan kesempatan 

untuk menerapkan strateginya sendiri dalam belajar. Pengetahuan siswa tumbuh dan 

berkembang melalui pengalaman sendiri. Pemahaman siswa akan berkembang 

semakin dalam dan semakin kuat apabila diuji dengan pengalaman baru. Pengalaman 

siswa bisa dibangun secara asimilasi (pengetahuan baru dibangun dibangun dari 
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struktur pengetahuan yang sudah ada) maupun secara akomodasi (struktur 

penegtahuan yang sudah ada dimodifikasi untuk menampung/menyesuaikan hadirnya 

pengalaman baru). 

b. Bertanya (questioning) 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran terkait dengan 

komponen bertanya( Muslich, 2009: 45) adalah: Pengendalian informasi lebih efektif 

apabila dilakukan melalui bertanya. Konfirmasi terhadap apa yang sudah diketahui 

lebih efetif melalui tanya jawab. Dalam rangka penambahan atau pemanfaatan 

pemahaman lebih efektif dilakukan lewat diskusi (baik kelompok maupun kelas) Bagi 

guru, bertanya kepada siswa bisa mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan 

berpikir siswa. 

Dalam pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk : 

Menggali informasi,baik teknis maupun akademis. Mengecek pemahaman siswa. 

Membangkitkan respon siswa.Mengetahui kadar keingintahuan siswa. Mengetahui 

hal-hal yang diketahui siswa. Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang 

dikehendaki guru. Membangkitkan lebih banyak pertanyaan bagi diri siswa. 

Menyegarkan pengetahuan siswa. 

c. Menemukan (inquiry) 

Prinsip-prinsip yang harus dipegang guru ketika menerapkan komponen 

inquiry(Muslich, 2009:45) adalah : Pengetahuan dan keterampilan akan lebih lama 

diingat apabila siswa menemukan sendiri. Informasi yang diperoleh siswa akan lebih 

mantap apabila diikuti dengan bukti-bukti atau data-data yang ditemukan sendiri oleh 

siswa.Siklus inquiry adalah observasi (observation), bertanya (questioning), 

mengajukan dugaan (hipotesis), pengumpulan data (data gatherning) dan 

penyimpulan (conclussion).Langkah-langkah kegiatan inquiry : Merumuskan 

masalah. Mengamati atau melakukan observasi. Menganalisis atau menyajikan hasil 

dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel dan karya lain. Mengkomunikasikan atau 

menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru atau audien yang lain. 

d. Masyarakat belajar (learning community) 

Prinsip-prinsip yang harsi diperhatikan guru ketika menerapkan pembelajaran 

yang berkonsentrasi pada komponen masyarakat belajar (Muslich, 2009:46) adalah: 

Pada dasarnya hasil belajar diperoleh dari kerjasama atau sharing dengan pihak lain. 

Terjadi apabila pihak yang lain saling memberi dan saling menerima informasi.  
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Sharing terjadi apabila ada komunikasi dua atau multi arah. Masyarakat belajar terjadi 

apabila masing-masing pihak yang terlibat didalamnya sadar bahwa pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan yang dimilikinya bermanfaat bagi pihak lain. Yang 

terlibat dalam masyarakat belajar pada dasarnya bisa menjadi sumber belajar.  

e. Pemodelan (modelling) 

Prinsip-prinsip yang harus dilaksankan guru ketika melaksanakan 

pembelajaran (Muslich, 2009 :46) adalah : Pengetahuan dan keterampilan diperoleh 

dengan mantap apabila ada model atau contoh yang bisa ditiru. Model atau contoh bisa 

diperoleh langsung dari yang berkompeten atau dari ahlinya. Model atau contoh bisa 

berupa cara mengobservasikan sesuatu, contoh hasil karya, atau model penampilan. 

f. Refleksi (refleksion) 

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan komponen 

refleksi(Muslich, 2009:47) adalah : Perenungan atas sesuatu pengetahuan yang baru 

diperoleh merupakan pengayaan atas pengetahuan sebelumnya. Perenungan 

merupakan respon atas kejadian, aktiftas, atau pengetahuan baru. Perenungan bisa 

berupa menyampaikan penilaian atas pengetahuan yang baru diterima, membuat 

catatan singkat, diskusi dengan teman sejawat, atau unjuk kerja. 

g. Penilaian autentik( assessment) 

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan komponen 

penilaian autentik (Muslich, 2009:47-48) adalah : Penilaian autentik bukan menghakimi 

siswa, tetapi untuk mengetahui perkembangan pengalaman belajar siswa. Penilaian 

dilakukan secara komprehensip dan seimbang antara penilaian proses dan hasil. Guru 

menjadi penilai konstruktif (Constructive evaluators) yang dapat merefleksikan 

bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa menghubungkan, apa yang mereka ketahui 

dengan berbagai konteks, dan bagaimana perkembangan belajar siswa dalam berbagai 

konteks belajar. Penilaian autentik memberikan kesempatan siswa untuk dapat 

mengembangkan penilaian diri (self assessment) dan penilaian sesama (peer 

assesment) .Penilaian autentik mengukur keterampilan dan performansi dengan 

kriteria yang jelas (performance-based). Penilaian autentik dilakukan dengan berbagai 

alat secara berkesinambungan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. 

Penilaian autentik dapat dimanfaatkan oleh siswa, orang tua, dan sekolah untuk 

mendiagnosis kesulitan belajar, umpan balik pembelajaran, dan/atau untuk 

menentukan prestasi siswa. 
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Pembelajaran kontekstual (Contekstual Teaching and Learning) merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat (Nurhadi, 2002: 1). 

Pendekatan kontekstual merupakan suatu pendekatan baru dalam belajar 

pendekatan kontekstual adalah konsep belajar membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Sagala, 2006: 87). 

Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar langkahnya 

adalah berikut ini: 

a)    Konstruktivisme (constructivism) 

b)   Menemukan ( inkuiry ) 

c)    Bertanya ( questioning ) 

d)   Masyarakat belajar ( learning community) 

e)    Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

f)    Refleksi ( reflection ) 

g)   Penilaian yang sebenarnya ( authentic assessment ). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar dimana guru 

menghadirkan situasi nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa belajar dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. 

 

2.1.5 Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

  Media adalah sebuah alat yang mempunayi fungsi menyampaakan pesan 

(Boove, 1997 ). Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran ( Sanaky, 2009 :3). Gagne (1970 ) 
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mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen yang atau sumber belajar 

dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangasang pembelajar dalam belajar. 

Y.Miarso mengatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan , perhatian dan kemajuan belajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses pembelajar pada diri pembelajarnya.( Tim Dosen FIP-

IKIP Yogyakarta, 1992 :5). 

 Jadi media adalah alat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa.   

b. Tujuan dan manfaat media pembelajaran 

Tujuan media pembelajaran : 

a) Mempermudah proses pembelajaran di kelas, 

b) Meningkatkan efisiensi poses pembelajaran, 

c) Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar, dan 

d) Membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. 

Manfaat media pembelajaran bagi pengajar :  

a) Memberikan pedoman, arah untuk mencapai tujuan, 

b) Menjelaskan struktur dan urutan pengajaran scara baik, 

c) Memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik, 

d) Memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran 

e) Membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pelajaran, 

f) Membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar, 

g) Meningktakan kualitas pengajaran.( Sanaky; 2009 : 4-5) 

Manfaat media pembelajaran bagi pembelajar : 

a) Meningkatkan motivasi belajar pembelajar, 

b) Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar, 

c) Memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajar 

untuk belajar, 

d) Memberikan inti informasi, pokok-pokok, secara sistematik sehingga 

memudahkan pembelajar untuk belajar, 

e) Merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis, 

f) Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan, dan 

g) Pembelajar dapat memahami pelajaran dengan sistematis yang disajikan 

pengajar lewat media pembelajaran. ( Sanaky,2009 :5) 
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c. Pertimbangan memilih media 

Pertimbangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran menjadi 

pertimbanga utama, karena media yang dipilih harus sesuai dengan : tujuan 

pengajaran, bahan pelajaran, metode mengajar, tersedia alat yang dibutuhkan, 

pribadi pengajar, minat dan kemampuan pembelajar, dan situasi pembelajaran yang 

sedang berlangsung ( Sanaky, 2009 : 6) 

d. Fungsi media pembelajaran khususnya pada media visual 

a) Fungsi atensi berarti media visual merupakan inti, menarik, dan 

mengarahkan perhatian pembelajar untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan aatau mentertai teks 

materi pelajaran. 

b) Fungsi afektif maksudnya, media visual dapat terlihat dari tingkat 

kenikmatan pembelajar ketika belajar membaca teks bergambar. Gambar 

atau lambang visual akan dapat menggugah emosi dan sikap pembelajar. 

c) Fungsi kognitif bermakna media visual mengungkapkan bahwa lambang 

visual memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mendengar 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

d) Fungsi kompensatoris artinya media visual memberikan konteks untuk 

memahami  teks membantu pembelajar yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali. ( 

Sanaky, 2009: 7) 

e. Macam-macam media pembelajaran 

a) Media grafis termasuk media visual yang berfungsi menyalurkan pesan dari 

sumber pesan ke penerima pesan yang mengutamakan indera 

penglihatan(Sanaky, 2009:71) 

b) Media audio untuk pengajaran dimaksudkan sebagai bahan yang 

mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau piringan suara), 

yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan pembelajar 

sehingga terjadi proses pembelajaran. Media audio adalah segala bentuk 

media yang berkaiatan dengan indera pendengaran. ( Sanaky, 2009 : 94) 

c) Media audio-visual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan 

gambar begerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk 

karakter yang sama dengan obyek aslinya. ( Sanaky, 2009 : 105) 
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g. Media yang digunakan dalam penelitian 

Media yang akan peneliti gunakan adalah media grafis khususnya media gambar, 

karena media gambar merupakan media yang mudah dimengerti dan dinikmati, 

mudah didapatkan dan dijumpai dimana-mana serta banyak memberikan penjelasan 

bila dibandingkan dengan verbal. (Sanaky, 2009 : 71) 

Gambar didefinisikan sebgai representasi visual dari orang, tempat ataupun benda 

yang dapat diwujudkan diatas kanvas, kertas atau bahan lain, baik dengan cara 

lukisan, gambar atau foto. ( Hamzah, 2010 : 128 ) 

Kelebihan media gambar atau foto : 

a) Sifatnya konkret, lebih realis menunjukkan pada pokok masalah 

dibandingkan dengan verbal semata, 

b) Gambar dapat mengatasi ruang dan waktu, artinya tidak semua benda, 

obyek, peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan pembelajar tidak dapat dibawa ke 

obyek tersebut. Maka perlu diciptakan dengan membuat gambar/ foto benda 

tersebut. 

c) Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan panca indera. Misalnya, 

bintang bersel satu tak mungkin dilihat dengan mata telanjang, tetapi dengan 

mikroskop. Apabila tidak mengguankan mikroskop maka dapat direkayasa 

dengan bentuk gambar/ foto. 

d) Memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk timgkat usia 

berapa saja. 

e) Media ini, lebih murah harganya, mudah didapatkan dan digunakan tanpa 

memerlukan peralatan khusus. 

 Jadi, penggunaan media gambar atau foto dalam proses pembelajaran 

sangat bergantung pada kreatif dan inisiatif pengajar, asalkan gambar atau foto 

tersebut dari “sisi seni baik” dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.( Sanaky, 2009 : 

72-73 ) 

Kelemahan media gambar atau foto :  

a) Lebih menekankan pada persepsi indera mata, 

b) Benda terlalu kompleks, kurang efektif dalam pembelajaran,dan 

c) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar.  

 

 



16 

 

2.2. Kajian Penelitian Yang Relevan 

 Yudiono ( 2012 ) dalam skripsinya yang berjudul “ Peningkatan Hasil Belajar 

IPA Materi Perkembangbiakan Tumbuhan melalui Pendekatan Kontekstual pada 

Siswa kelas VI Semester II SD N Ketanggan 02 Tahun Pelajaran 2011 / 2012 “  

menyatakan bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan Kontekstual 

dapat meningkat yang ditunjukkan pada siklus I ketuntasan hasil belajar siswa 

mencapai 82,35% ( 14 siswa dari 17 siswa sudah tuntas), yang belum tuntas 17,65% ( 

3 siswa dari 17 siswa belum tuntas ). Sedangkan penelitian pada siklus II ketuntasan 

belajar siswa mencapai 100 %. 

Kusniarti ( 2012 ) dalam skripsinya yang berjudul “ Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA melalui Metode Eksperimen dengan Pendekatan CTL Siswa Kelas IV SD 

Negeri Growong Lor Juwana Kabupaten Pati Semester I tahun 2011 / 2012” 

menyatakan bahwa metode eksperimen dan pendekatan CTL dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Growong Lor 03, yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa pada saat tes awal, siklus 1 dan siklus 2. Prosentase 

ketuntasan tes awal sebelum menggunakan metode eksperimen dan pendekatan CTL 

adalah 29,26 %, siklus 1 mengalami kenaikan yaitu mencapai 75,60 % dan siklus II 

tingkat keberhasilan mencapai 100%. 

Sumarsono (2011 ) dalam skripsinya yang berjudul “ Peningkatan Hasil 

Belajar Ipa Melalui Penggunaan Media Gambar Bagi Siswa Kelas VI Semester I SD 

Negeri Ronggo 03 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012 “ 

menyatakan bahwa dengan media hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang 

ditunjukkan dengan hasil pada siklus 1 tingkat keberhasilan mencapai 60% dan pada 

siklus 2 mencapai 80,27%. 

Ashadi ( 2011 ) dalam skripsinya yang berjudul“ Meningkatkan Minat Belajar 

IPA dengan Menggunakan Media Gambar dan Metode Diskusi Kelompok Siswa 

Kelas III SD Negeri Tambaharjo 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 

Semester 1 Tahun Ajaran 2011/2012” menyatakan bahwa terjadi peningkatan 

ketuntasan belajar sebelum siklus prosentase keberhasilan adalan 31%, siklus 1 

meningkat menjadi 75% dan siklus 2 mencapai 100%.  

2.3 Kerangka Berfikir 

Kemampuan siswa dalam proses pembelajaran tentu sangat berbeda-beda 

karena itu guru harus mempunyai cara agar rentang kemampuan siswa tidak terlalu 
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berbeda jauh. Guru juga harus menggunakan media, metode maupun pendekatan yang 

sesuai dengan pembelajaran agar siswa merasa tertarik dengan pembelajaran sehingga 

dengan begitu diharapkan kemampuan siswa dapat meningkat. Hanya saja terkadang 

keterbatasan sarana dan prasana yang ada di sekolah menjadi penghambat dalam 

proses pembelajaran karena itu sebagai guru juga harus dituntut untuk kreatif dalam 

proses pembelajaran misalnya belajar IPA dengan menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sarana belajar siswa sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir dari uraian di atas maka 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

“ bahwa dengan menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning dan 

media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas 5 

SD Negeri Ngambakrejo 03, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan 

tahun pelajaran 2012/2013”. 

 


