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BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pembelajaran IPA di SD

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan disiplin ilmu yang proses

pembelajarannya menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah (BSNP

2007, Standar Isi IPA). Piaget dalam (Usman Samatowa, 2011:5) mengatakan

bahwa “pengalaman langsung yang memegang peranan penting sebagai

pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. Anak akan siap mengembangkan

konsep tertentu apabnila ia telah mengalami sesuatu”.

Dalam BSNP tahun 2007, pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta

prospek pembangunan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan

sehari-hari. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

tentang alam sekitar.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) menyatakan bahawa

tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) adalah agar peserta didik

memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaanNya.

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, 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.
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7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs.

Ruang lingkup bahan kajian IPA untukSD/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 Belajar

Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan

manusia. Dengan belajar maka seseorang akan mendapat suatu pengetahuan dan

kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar adalah suatu proses

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Belajar adalah proses

yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat, melalui berbagai pengalaman.

Sudjana (2008:28) menyimpulkan “belajar adalah proses melihat, mengamati, dan

memahami sesuatu”. Hilgard dan Brower dalam (Hamalik, 2010:45)

mendefinisikan “belajar sebagai perubahan dalam perbuatan melalui akrivitas,

praktek, dan pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi

mengalami”.

Dimyati dan Moedjiono (2006:156) mendefinisikan “belajar adalah proses

melibatkan manusia secara orang per orang sebagai satu kesatuan organisme

sehingga terjadi perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap”. Menurut

Slameto (2010:2) “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan”.

Dari uraian dari beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan

pengetahuan, pemahaman, nilai, dan tingkah laku melalui pengalaman yang

diperolehnya. Perubahan tingkah laku akan didapat seseorang melalui interaksi
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dengan lingkungan. Seseorang yang telah belajar diharapkan memiliki tingkah

laku yang lebih baik sesuai dengan peran dan kedudukannya di masyarakat.

2.1.3 Hasil Belajar

Dimyati dan Moedjiono (2006:3) menyimpulkan “hasil belajar merupakan

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar”.

Hamalik (2001:7) menyatakan sebagai berikut:

Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan
kelakuan. Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan
tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu,
dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Sudjana (2009:22) menyatakan bahwa:

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah
ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan untuk
mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran oleh siswa selama
mengikuti kegiatan pembelajaran.

Dari uraian beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang yang ditandai dengan berubahnya

pengetahuan, pemahaman, dan tingkah laku setelah melalui kegiatan belajar.

Keberhasilan belajar dapat dilihat berdasarkan perubahan perilaku setelah

kegiatan belajar. Menurut Bloom dalam (Winkel, 2005: 274-279) menyatakan

bahwa hasil belajar mencakup tiga kemampuan, yaitu:

a) Kemampuan Kognitif yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan pemahaman
pengetahuan dan pengertian pada suatu materi yang meliputi:
1. Pengetahuan yaitu kemampuan mengingat kembali hal-hal yang pernah

dipelajari mancakup fakta, prinsip, dan metode yang diketahui.
2. Pemahaman yaitu kemampuan memahami makna atau arti dari suatu

konsep sehingga dapat menguraikan isi pokok dari suatu makna.
3. Penerapan yaitu kemampuan menerapkan dan mengabstrasikan suatu

konsep atau ide dalam situasi yang baru.
4. Analisis yaitu kemampuan untuk merinci satu kesatuan ke dalam bagian-

bagian, sehingga organisasinya dapat dipahami dengan baik.
5. Sintesis yaitu kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai

sesuatu atau beberapa hal dan dapat mempertanggungjawabkan
berdasarkan kriteria tertentu.
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b) Kemampuan Afektif yaitu tahap-tahap perubahan sikap, nilai, dan
kepribadian setelah mendapat pengetahuan dari proses belajar yang meliputi:
1. Penerimaan yaitu kepekaan untuk menerima rangsangan dan kesediaan

untuk memperhatikan rangsangan itu.
2. Partisipasi yaitu kesediaan utnuk memperhatikan secara aktif dan

berpartisipasi dalam kegiatan.
3. Penentuan sikap yaitu kemampuan untuk memberikan penilain terhadap

sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu.
4. Organisasi yaitu kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai

sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan.
5. Pembentukan pola hidup yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai

kehidupan sedemikian rupa, sehingga menjadi milik pribadi dan menjadi
pegangan nyata.

c) Kemampuan Psikomotor yaitu kesatuan psikis yang dimanifestasikan dalam
tingkah laku fisik (sekumpulan keterampilan dalam bidang tertentu) yang
meliputi:
1. Persepsi yaitu kemampuan untuk membedakan antara dua perangsang

atau lebih berdasarkan ciri-ciri khas pada masing-masing rangsangan.
2. Kesiapan yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan akan

memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan.
3. Gerakan terbimbing mencakup kemampuan untuk melakukan suatu

rangkaian gerak-gerik sesuai dengan contoh yang diberikan.
4. Gerakan terbiasa yaitu kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian

gerak-gerik dengan lancar, karena telah dilatih secukupnya tanpa
memperhatikan lagi contoh.

5. Gerakan kompleks keterampilan untuk melakuan suatu rangkaian
keterampilan dengan lancar, cepat, dan efisien.

6. Penyesuaian dengan pola gerakan yaitu kemampuan untuk mengadakan
perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi setempat
atau menuju suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran.

7. Kreativitas yaitu kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerik yang
baru atas dasar inisiatif sendiri.

Kemampuan yang merupakan hasil belajar dari uraian di atas, dapat

disimpulkan yakni kemampuan kognitif yaitu berkenaan dengan pengetahuan dan

pemahaman siswa, kemampuan afektif yaitu perubahan nilai, sikap, dan

kepribadian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses yang terjadi dengan

dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu: guru, siswa, dan lingkungan. Tujuan

pembelajaran adalah sasaran dari kegiatan yang dilakukan sehingga proses belajar
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mengajar dibuat menarik, interaktif untuk merangsang siswa memperoleh

pengetahuan secara optimal. Dalam kenyataan terkadang pembelajaran tidak

lancar sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Muhibin Syah (2002:132)

menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi tiga

macam, meliputi:

a. Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik.
1. Aspek Fisiologis diantaranya kondisi kesehatan, daya pendengaran, dan

daya penglihatan.
2. Aspek Psikologis diantaranya kondisi rohani peserta didik, tingkat

kecerdasan/intelegensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi peserta didik.
b. Faktor Eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar peserta didik.

1. Lingkungan Sosial, seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman
sekelas, masyarakat, tetanga, teman bermain, orang tua, dan keluarga
peserta didik itu sendiri.

2. Lingkungan Non Sosial, seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah
tempat keluarga peserta didik dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan
cuaca, dan waktu belajar yang digunakan peserta didik.

c. Faktor Pendekatan Belajar yaitu cara atau strategi yang digunakan peserta
didik dalam menunjang efektivitas, dan efisiensi proses pembelajaran materi
tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

dipengaruhi oleh tiga faktor yakni faktor internal, faktor eksternal, dan faktor

pendekatan belajar.

2.1.5 Pendekatan Konvensional

Pendekatan pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak

digunakan oleh guru adalah pendekatan konvensinal. Menurut Ujang Sukandi

dalam (Muhammad Kholik, 2011) mendeskripsikan bahwa “Pendekatan

konvensional ditandai dengan guru mengajar lebih banyak mengajarkan tentang

konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu

bukan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa

lebih banyak mendengarkan”. R. Wallace dalam (Hananto Wibowo, 2010:43)

menyatakan pendekatan konvensional memandang bahwa proses pembelajaran

yang dilakukan sebagaimana guru mengajarkan materi kepada siswanya.

Pembelajaran bersifat transfer ilmu, guru mentransfer ilmu dan siswa sebagai

penerimanya.
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Berdasarkan pendapat dari kedua tokoh, dapat disimpulkan bahwa

pendekatan konvensional yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang lebih

banyak didominasi gurunya sebagai “pentransfer” ilmu, sementara siswa lebih

sebagai “penerima” ilmu.

Hananto Wibowo (2010:44) mengemukakan kelebihan pendekatan

konvensional yakni:

a. Dapat menyampaikan materi yang banyak dalam waktu singkat.

b. Lebih mudah dalam pengkondisian kelas.

c. Bagi siswa yang memiliki kecenderungan belajar auditori, akan mampu

meningkatkan efektivitas hasil belajarnya.

d. Lebih fokus pada hasil kognitif saja.

e. Dapat menonjolkan materi yang penting.

Berdasarkan pemaparan di atas menerangkan bahwa dengan menggunakan

pendekatan konvensional, guru akan mudah mengkondisikan kelas sehingga dapat

menyampaikan materi yang banyak dan memfokuskan hasil belajar siswa pada

ranah kognitif.

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan konvensional

sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi indikator keberhasilan, yang selanjutnya dituangkan

menjadi tujuan pembelajaran.

2. Merancang dan menyusun isi bahan ajar konvensional (teks ajar dan

LKS).

3. Merancang dan menyusun instrumen tes untuk mengukur hasil belajar

(pemahaman konsep dan ketertampilan berpikir kritis).

4. Merancang dan menyusun skenario pembelajaran.

5. Mengimplementasikan program pembelajaran.

6. Melaksanakan evaluasi.

2.1.6 Pendekatan Keterampilan Proses

Pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran

yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik
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dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta

menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2011:99). Dalam

pengertian tersebut termasuk diantaranya keterlibatan fisik, mental, dan sosial

peserta didik dalam proses pembelajaran, untuk mencapai suatu tujuan.

Dimyati dan Moedjiono (2006:138) menyatakan bahwa:

Pendekatan keterampilan proses bukanlah tindakan instruksional yang
berada di luar kemampuan siswa. Pendekatan ini justru dimaksudkan  untuk
mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa.

a. Pendekatan keterampilan proses memberikan kepada siswa pengertian yang
tepat tentang hakikat ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengalami rangsangan
ilmu pengetahuan dan dapat lebih baik mengerti fakta dan konsep ilmu
pengetahuan.

b. Mengajar dengan keterampilan proses berarti memberi kesempatan kepada
siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau
mendengarkan cerita tetnang ilmu pengetahuan. Disisi lain, siswa merasa
bahagia sebab mereka aktif dan tidak menjadi pebelajar yang pasif.

c. Menggunakan keterampilan proses untuk mengajar ilmu pengetahuan,
membuat siswa belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus, Funk
dalam (Dimyati dan Moedjiono, 2006:138-139).

Mulyani Sumantri (1999:114) menyatakan “pendekatan keterampilan

proses menekankan usaha-usaha membelajarkan peserta didik bagaimana belajar”.

Dimyati dan Moedjiono (2006:139) menyatakan bahwa pendekatan keterampilan
proses ini adalah:

a. Sebagai wahana penemuan dan pengembangan fakta, konsep, dan prinsip
ilmu pengetahuan bagi diri siswa.

b. Fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan yang ditemukan dan
dikembangkan siswa berperan pula menunjang pengembangan keterampilan
proses pada diri siswa.

c. Interaksi antara pengembangan keterampilan proses dengan fakta, konsep,
serta prinsip ilmu pengetahuan, pada akhirnya akan mengembangkan sikap
dan nilai ilmuwan pada diri siswa.

Berdasarkan uraian dari beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa

pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan yang menekankan pada

penumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri siswa

agar mampu memproses informasi sehingga ditemukan hal-hal yang baru dan

bermanfaat baik berupa fakta, konsep, maupun pengembangan sikap dan nilai.
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Keunggulan menggunakan pendekatan keterampilan proses dalam

pembelajaran antara lain:

1. Siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.

2. Siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari.

3. Melatih siswa untuk berpikir lebih kritis.

4. Melatih siswa untuk bertanya dan terlibat aktif dalam pembelajaran.

5. Mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep yang baru.

6. Memberi kesempatan pada siswa untuk belajar menggunakan metode

ilmiah.

2.1.7 Aspek-aspek Pendekatan Keterampilan Proses

Funk dalam (Dimyati dan Moedjiono, 2006:140) menyatakan bahwa:

Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, keterampilan-
keterampilan tersebut terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic
skill) dan keterampilan-keterampilan terintegrasi (integrated skill).
Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari enam keterampilan, yakni:
mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan,
dan mengkomunikasikan.

Berdasarkan pengertian dari tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa

siswa keterampilan proses harus dimulai dengan penguasaan keterampilan dasar

terlebih dahulu kemudian dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan

terintegrasi.

Usman Samatowa dalam (GBPP IPA Kurikulum 1994) menyatakan bahwa

keterampilan proses yang diterapkan di SD yaitu:

a. Mengamati/observasi
Mengamati adalah keterampilan dasar yang harus dimilik siswa dalam
melakukan penyelidikan ilmiah.

b. Menggolongkan
Mengelompokkan merupakan suatu proses pemilihan objek-objek atau
peristiwa-peristiwa berdasarkan persamaan atau perbedaan sifat atau ciri-ciri
dari suatu objek atau peristiwa tersebut.

c. Menafsirkan
Menjelaskan pengertian sesuatu, baik berupa benda, peristiwa, atau hasil
pengamatan, yang telah dilakukan. Keterampilan menafsirkan hasil
pengamatan sangat mendukung pengambilan keputusan atau kesimpulan.
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d. Meramalkan
Meramalkan sesuatu yang akan terjadi bisa dilakukan dengan mengubah
cara-cara pengamatan untuk menghasilkan kemungkinan-kemungkinan
yang akan terjadi kemudian.

e. Menerapkan
Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap penerapan konsep diantaranya
adalah menghubungkan konsep satu dengan lainnya, mencari konsep-
konsep yang berhubungan, membedakan konsep satu dengan lainnya,
mencari konsep-konsep yang berhubungan, membuat dan menggunakan
tabel, membuat dan menggunakan grafik, merancang dan membuat alat
sederhana, mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari.

f. Melakukan percobaan
Keterampilan melakukan percobaan dapat dikuasai siswa dengan menuntun
siswa untuk mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh.

g. Mengkomunikasikan
Kegiatan berkomunikasi antaranya menyajikan data dan informasi dalam
bentuk lisan dan tulisan, menyajikan data dan informasi dalam bentuk
model, gambar, grafik, diagram tabel, dan lain-lain.

h. Mengajukan pertanyaan lisan maupun tulisan.
Keterampilan mengajukan pertanyaan adalah salah satu ukuran untuk
mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa setelah pelaksanaan
pembelajaran.

Berdasarkan uraian aspek-aspek pendekatan keterampilan proses yang

telah disampaikan oleh para tokoh, dapat disimpulkan bahwa aspek

pendekatan keterampilan proses untuk siswa SD dimulai dari proses

mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan,

melakukan percobaan, mengkomunikasikan, dan mengajukan pertanyaan.

2.1.8 Media Pembelajaran

a. Pengertian

Arsyad (2011:3) menyatakan bahwa “dalam pembelajaran, media adalah

salah satu komponen yang penting”. Kata media berasal dari bahasa Latin medium

yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Gagne (dalam

Sanaky 2009:3) mengemukakan bahwa:

Media adalah berbagai jenis komponen atau sumber belajar dalam
lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar.
Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan
bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk
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menyampaikan pesan. Secara umum media adalah alat bantu yang dapat
digunakan dalam proses pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk

mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran.

Pengertian media pembelajaran secara luas adalah alat, metode, dan teknik yang

digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara

pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas.

Arsyad (2011:10) menyatakan bahwa:

Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung
(konkret), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang
kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak).
Pengalaman langsung akan memberikan kesan paling utuh dan paling
bermakna mengenai informasi dan gagasan yang terkandung dalam
pengalaman itu, oleh karena itu ia melibatkan indera penglihatan,
pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba.

Pengalaman yang dialami secara langsung dengan menggunkaan suatu

media akan membuat seseorang memahami kedalaman dari suatu pengalaman

tersebut.

Dale (dalam Arsyad 2011:11) menyatakan bahwa “salah satu gambar yang

paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam

proses pembelajaran adalah Dale’s Cone of Experience”.

Wina Sanjaya (2008:199-200) mengemukakan bahwa:
Kerucut pengalaman Edgar Dale memberikan gambaran bahwa belajar

yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa
yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan
proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan
pengajaran contohnya melalui pengalaman langsung, maka semakin banyaklah
pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak siswa
memperoleh pengalaman contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka
semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa.

Perlu dicatat bahwa urutan ini tidak berarti proses belajar dan interaksi

pembelajaran harus selalu dimulai dari pengalaman langsung, melainkan dimulai

dari jenis pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta

didik.
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Gambar 2.1 Bagan Kerucut Pengalaman Edgar Dale

b. Manfaat Media Pembelajaran

Sanaky (dalam Hamalik:1986) mengemukakan bahwa “pemakaian media

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat baru,

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa”.

Sudjana dan Rivai (2005:2) mengemukakan manfaat media pembelajaran

dalam proses belajar peserta didik, yaitu:

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami
oleh peserta didik, dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan
pengajaran lebih baik.

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak
bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apabila guru mengajar untuk setiap
mata pelajaran.

4. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,
melakukan demonstrasi dan lain-lain.
Berdasarkan pendapat dari para tokoh, dapat disimpulkan bahwa

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar akan membuat

pengajaran lebih menarik dan bervariasi, bahan pengajaran akan lebih bermakna,

dan siswa menjadi lebih aktif untuk melakukan kegiatan belajar.

Abstrak

Kongkret

Lambang
Kata

Lambang
Visual

Gambar Diam,
Rekaman Video

Gambar Hidup
Pameran

Televisi

Karyawisata

Dramatisasi

Benda Tiruan/ Pengamatan

Pengalaman Langsung
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c. Pertimbangan Pemilihan Media Pembelajaran

Penggunaan media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses belajar

mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

Sanaky (2009:6) pertimbangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran

menjadi pertimbangan utama, karena media yang dipilih harus sesuai dengan :

a. Tujuan pengajaran

b. Bahan pengajaran

c. Metode mengajar

d. Tersedia alat yang dibutuhkan

e. Pribadi mengajar

f. Minat dari kemampuan pembelajar, dan

g. Situasi pengajaran yang sedang sedang berlangsung.

Keterkaitan antara media pembelajaran dengan tujuan, materi, metode, dan

kondisi pembelajar, harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengajar untuk

memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga

media yang digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan empat

aspek tersebut.

d. Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran

Media pembelajaran sangat bervariasi sehingga diperlukan suatu

pengklasifikasian media. Sanaky (2009:40-41) mengemukakan pembagian jenis

dan karakteristik media pembelajaran sebagai berikut :

a. Media pembelajaran, dilihat dari sisi aspek bentuk fisik, dengan membagi
jenis dan karakteristiknya sebagai berikut :

1) Media eleltronik : televisi, radio, VCD, komputer, LCD, dan internet.
2) Media non elektronik : buku, modul, diktat, media grafis, dan alat peraga.

b. Ada yang melihat dari aspek panca indera dengan membagi menjadi tiga
yaitu :

1) Media audio (dengar)
2) Media visual (melihat, termasuk media grafis
3) Media audio-visual (dengar-melihat).

c. Ada yang melihat dari aspek alat dan bahan yang digunakan yaitu:
1) Alat perangkat keras (hardware) sebagai sarana yang menampilakn pesan.
2) Perangkat lunak (software) sebagai pesan atau informasi.
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Jenis dan karakteristik media pembelajaran dapat dikategorikan sesuai

dengan aspeknya yakni aspek fisik, aspek panca indera, dan aspek alat dan bahan

yang digunakan.

2.1.8 Media Power Point

Dalam Mustafa (Susilana dan Riyana, 2008:102) mengemukakan bahwa

“Microsotf Office powerpoint adalah satu jenis program yang tergabung dalam

Microsotf Office. Microsoft Office Powerpoint merupakan program aplikasi yang

dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia”. Sanaky (2009:127)

mendefinisikan “Microsoft Powerpoint adalah program aplikasi presentasi yang

merupakan slah satu program aplikasi di bawah Microsoft Office, program

komputer dan tampilan ke layar dengan menggunakan bantuan LCD projector”.

Dalam Mustafa (Susilana dan Riyana, 2008:102) mengemukakan ada tiga

tipe penggunaan Power point, yaitu sebagai berikut:

1. Personal Presentation: digunakan dalam presentasi pembelajaran klasikal
seperti kuliah, training, seminar, dan workshop. Power point sebagai alat
bantu instruktur/guru untuk presentasi menyampaikan materi dengan
bantuan media power point. Dalam hal ini kontrol terletak pada
instruktur/guru.

2. Stand Alone: dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang bersifat
interaktif, meskipun kadar interaktifnya tidak terlalu tinggi namun mampu
menampilkan feedback yang sudah diprogram.

3. Web Based: diformat menjadi file web (html) sehingga program muncul
sebagai browser yang dapat menampilkan internet.

Microsoft Power point adalah suatu software yang akan membantu dalam

menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga murah.

Merupakan salah satu program yang dikembangkan sebagai program yang

berbasis multimedia, Yahya Jaka Supriyatno (jurnal).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Microsoft power

point merupakan salah satu software yang mampu menampilkan program

multimedia sebagai sarana presentasi.
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2.1.9 Manfaat Media Power Point

Mustafa (2011:25) mengemukakan bahwa “Microsoft Power point

dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan

oleh pemerintah, pendidikan, maupun perorangan, dengan fitur menu yang

mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik”. Beberapa hal

yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai sarana presentasi

adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasi-

animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreativitas penggunanya.

Mustafa (2011:26-27) mengemukakan kelebihan Microsoft Power point

adalah sebagai berikut:

1. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi baik
animasi teks, gambar, maupun foto.

2. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi mengenai
bahan pengajaran yang tersaji.

3. Pesan informasi secara visual lebih mudah dipahami oleh peserta didik.
4. Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang

disajikan.
5. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-

ulang.
6. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik sehingga praktis

dibawa kemana-mana.

Sanaky (2009:128) mengemukakan keuntungan menggunakan Microsoft
Power point adalah:

1. Tidak perlu membeli perangkat lunak karena sudah berada di dalam
Microsoft Power point program komputer.

2. Sederhananya tampilan ikon-ikon dan ikon-ikon pembuatan presentasi
kurang lebih sama dengan ikon-ikon Microsoft Word yang sudah banyak
dikenal oleh pemakai komputer.

3. Dapat merancang presentasi yang menarik dengan komposisi warna dan
animasi.

4. Dapat disambungkan ke jaringan internet yang dapat dimanfaatkan secara
umum oleh pemakai internet.

5. Dengan Microsoft Power point program komputer, seorang pengajar dapat
mendesain berbagai program pembelajaran sesuai dengan materi, metode,
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
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Berdasarkan uraian kedua tokoh, dapat disimpulkan menenai keuntungan

menggunakan Microsoft Power pointI yakni, penyajiannya menarik, datanya

berbentuk softcopy sehingga dapat diperbanyak dengan mudah, pengajar dapat

mendesain pembelajaran sesuai rencana pembelajaran yang telah dibuat.

2.1.10 Kelebihan dan Kelemahan alat LCD Microsoft Power Point

Sanaky (2009:135-136) mengemukakan mengenai kelebihan dan

kelemahan alat LCD Microsoft Power point sebagai berikut:

1. Kelebihan alat LCD Microsoft Power point
a) Praktis, dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas.
b) Memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respons dari

penerima pesan.
c) Memberikan kemungkinan pada penerima pesan untuk mencatat.
d) Memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan atau tidak

membosankan.
e) Memungkinkan penyajian dengan berbagai kombinasi warna, animasi,

dan bersuara.
f) Dapat dipergunakan berulang-ulang.
g) Dapat dihentikan pada setiap sekuens belajar, karena kontrol

sepenuhnya pada komunikator.
h) Lebih sehat dibandingkan dengan papan tulisa dan OHP.

2. Kelemahan alat LCD Microsoft Power point
a) Pengadaannya mahal, dan tidak semua sekolah dapat memiliki.
b) Memerlukan perangkat keras (hardware) yaitu komputer dan LCD

untuk memproyeksikan pesan.
c) Memerlukan persiapan yang matang, bila menggunakan teknik-teknik

penyajian (animasi) yang kompleks.
d) Diperlukan keterampilan khusus dan kerja yang sistimatis untuk

menggunakannya.
e) Menuntut keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide

yang baik pada desain program komputer Microsoft Power point
sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan.

f) Bagi pemberi pesan yang tidak memiliki keterampilan menggunakan,
dapat memerlukan operator atau pembantu khusus.

Kelemahan ini dapat teratasi, yaitu bagi sekolah-sekolah yang mampu

mengadakan alat-alat tersebut dengan pengajar-pengajarnya yang telah mahir

menggunakan dan mampu mendesain pesan melalui program komputer

Microsoft Power point. Tidak memerlukan bantuan operator dan dapat

mengoperasikan sendiri.
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2.1.11 Penerapan Keterampilan Proses dan Media Power point dalam

Pembelajaran IPA

Mulyasa (2011:100) menyatakan bahwa:

Pendekatan keterampilan proses bertolak dari suatu pandangan bahwa
peserta didik memiliki potensi yang berbeda, dan dalam situasi yang
normal, mereka dapat mengambangkan potensinya secara optimal. Oleh
karena itu, tugas guru adalah memberikan kemudahan kepada peserta didik
dengan menciptakan lingkungan kondusif agar semua peserta didik dapat
berkembang secara optimal.

Mulyani Sumantri (1999:119) menyatakan bahwa “implementasi berbagai

keterampilan dalam keterampilan proses pada suatu pengajaran dapat

dikembangkan secara terpadu”.

BSNP (2006) menyatakan bahwa

Penerapan keterampilan proses hendaknya terlihat pada setiap atau
beberapa komponen pengajaran, antara lain mengkaji kompetensi dasar,
mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan kegiatan pembelajaran,
merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian,
menentukan alokasi waktu serta menentukan sumber belajar.

Dimyati dan Moedjiono (2006:151) menyimpulkan bahwa “untuk dapat

menerapkan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran, kita perlu

mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik siswa dan karakteristik mata

pelajaran/bidang studi”.

Berdasarkan pemaparan ketiga tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa

penerapan pendekatan keterampilan proses perlu memperhatikan karakteristik

siswa, bidang studi, dan standar proses sehingga tercipta lingkungan yang

kondusif bagi siswa untuk berkembang secara optimal.

Langkah-langkah pendekatan keterampilan proses menurut Suryobroto

(2002:130-132) meliputi:

1. Pemanasan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan siswa pada pokok
permasalahanagar siswa siap, baik secara mental, emosional maupun fisik.
Kegiatan ini berupa: a) pengulasan langsung pengalaman yang pernah
dialami siswa ataupun guru. b) pengulasan bahan pengajaran yang pernah
dipelajari pada waktu sebelumnya. c) kegiatan-kegiatan yang menggugah
dan mengarahkan perhatian siswa antara lain meminta pendapat/saran siswa,
menunjukkan gambar, slide, film, atau benda lain.
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2. Proses belajar mengajar
Proses belajar mengajar hendaknua selalu mengikutkan siswasecara aktif
guna mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa antara lain
kemampuan mengamati, menginterpretasikan, meramalkan,
mengaplikasikan konsep, merencanakan, dan melaksanakan penelitian, serta
mengkomunikasikan hasil penemuannya.

Pembelajaran menggunakan pendekatan keterampilan proses memberi

kesempatan pada siswa untuk bertindak sebagai seorang ilmuwan. Guru tidak saja

dituntut untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses dan

memperoleh ilmu pengetahuan. Lebih daripada itu, guru hendaknya juga

menanamkan sikap dan nilai sebagai ilmuwan kepada para siswanya.

Mulyasa (2011:100) menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan

keterampilan proses perlu memperhatikan hal-hal berikut:

a. Keaktifan peserta didik didorong oleh kemauan untuk belajar karena adanya
tujuan yang ingin dicapai (asas motivasi).

b. Keaktifan peserta didik akan berkembang jika dilandasi dengan
pendayagunaan potensi yang dimilikinya.

c. Suasana kelas dapat mendorong atau mengurangi aktivitas peserta didik.
Suasana kelas harus dikelola agar dapat merangsang aktivitas dan kreativitas
belajar peserta didik.

d. Dalam kegiatan pembelajaran, tugas guru adalah memberikan kemudahan
belajar melalui bimbingan dan motivasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pemaparan dari tokoh di atas, pada saat guru akan

menerapkan pendekatan keterampilan proses dalam permbelajaran, perlu adanya

peninjauan, atau perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi

peserta didik dan lingkungan belajar.

Kharmani dalam (Usman Samatowa, 2010:97) menguraikan beberapa

sikap ilmiah yang perlu dikembangkan lebih lanjut, diantaranya:

a. Sikap ingin tahu (curiosity): ditandai dengan tingginya minat dan
keingintahuan anak terhadap setiap perilaku alam di sekitarnya. Anak sering
mengamati benda-benda di dekatnya.

b. Sikap untuk senantiasa mendahulukan bukti (respect for evidence): proses
sains merupakan upaya pengumpulan dan penggunaan bukti untuk menguji
dan mengembangkan gagasan.

c. Sikap luwes terhadap gagasan baru (flexibility): siswa perlu diberi
pemahaman bahwa konsep ilmiah itu bersifat sementara. Artinya konsep itu
bisa berbah manakala ada konsep lain yang lebih tepat.
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d. Sikap merenung secara kritis (sensitivity to living things and environment):
melalui proses perenungan ini siswa akan mengetahui apakah perlu
mengulangi percobaan; ataukah ada alternatif lainnya untuk memecahkan
masalah.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai langkah-langkah pembelajaran

dengan menggunakan Microsoft Power point, serta akan dijelaskan petunjuk

dalam membuat desain Microsoft Power point.

Daryanto (2010:66-83) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran

dengan menggunakan Microsoft Power point adalah sebagai berikut:

1. Tetapkan dahulu materi yang akan dibuat dengan menggunakan Microsoft
Power point.

2. Mulailah membuat outline presentasi. Tuliskan outline di atas kertas atau
menggunakan MS Word.

3. Tuangkan desain di atas slide power point. Lengkapi dengan keterangan
tambahan. Berilah warna pada font dan aturlah tata letak kemudian berilah
warna pada background.

4. Mulailah menambahkan multimedia di dalam slide. Tambahkan clip art atau
gambar lainnya.

5. Menyempurnakan desain slide dengan melakukan perbaikan-perbaikan
hingga yakin presentasi telah seperti yang diinginkan.
Arsyad (2011:99-100) mengemukakan beberapa petunjuk untuk perwahajan

teks media berbasis komputer.

a. Layar/monitor bukanlah halaman namun merupakan penayangan yang

dinamis bergerak berubah.

b. Layar tidak boleh terlalu padat.

c. Pilihlah jenis huruf normal, tak berhias, dan gunakan huruf kapital dan huruf

kecil. Jangan gunakan huruf kapital semua.

d. Gunakan antara tujuh sampai sepuluh kata per baris karena lebih mudah

membaca kalimat pendek dari pada kalimat panjang.

e. Jarak dua spasi disarankan untuk tingkat keterbacaan yang lebih baik.

f. Pilihlah karakter huruf tertentu untuk judul dan kata-kata kunci misalnya

memberi cetak tebal, garis bawah, dan cetak miring.

g. Teks diberi kotak apabila teks itu berada bersama-sama dengan grafik atau

representasi visual lainnya pada layar tayangan yang sama.

h. Konsisten dengan gaya dan format yang dipilih.
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Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam

penelitian pendekatan keterampilan proses dengan media power point meliputi

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang tertuang dalam

sintak pembelajaran berikut ini:

Tahap Pembelajaran Kegiatan Keterangan

1. Pendahuluan

2. Inti

Eksplorasi

a. Memeriksa kesiapan siswa

untuk mengikuti pembelajaran.

b. Menyampaikan tujuan dan

langkah pembelajaran.

c. Memotivasi peserta didik agar

berperan aktif selama kegiatan

pembelajaran.

a. Memperkenalkan materi

pembelajaran melalui media

power point.

b. Menggali motivasi peserta didik

untuk mengamati materi dalam

media power point dan sumber

belajar lain.

c. Menuntun siswa untuk

menggolongkan hasil

pengamatan yang dilakukan.

d. Menuntun siswa untuk

menafsirkan atau menjelaskan

pengertian sesuatu.

e. Membimbing siswa melatih

keterampilan meramalkan sesuai

materi pembelajaran.

Auditory

Auditory

Auditory

Visualization,

Auditory

Visualization

Visualization

Visualization

Visualization
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Elaborasi

Konfirmasi

3. Penutup

a. Menggali siswa untuk dapat

menerapkan pengetahuan yang

diperoleh dengan merancang

suau percobaan

b. Melatih keterampilan siswa

melalui kegiatan percobaan

dengan mengikuti prosedur.

c. Membimbing siswa membuat

laporan lisan maupun tulisan

untuk melatih keterampilan

mengkomunikasikan.

a. Mengajukan pertanyaan untuk

mengetahui tingkat pemahaman

konsep siswa.

b. Memberikan konfirmasi dan

penguatan dari hasil kerja siswa

melalui media power point.

c. Mengaitkan materi

pembelajaran dengan kehidupan

sehari-hari.

d. Melakukan umpan balik dengan

peserta didik.

a. Membuat kesimpulan bersama

peserta didik.

b. Melakukan evaluasi

pembelajaran.

Visualization,

Auditory,

Kinesthetic

Visualization,

Auditory,

Kinesthetic

Visualization,

Auditory

Auditory

Visualization,

Auditory

Visualization,

Auditory

Auditory

Visualization,

Auditory

Visualization
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2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Surya Eka Setiawan

(2010/2011) berjudul “Pendekatan Keterampilan Keterampilan Proses Dalam

Pengajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SD Negeri 2

Mojotengah Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”. Kesimpulan dari

penelitian tersebut bahwa pada siklus 1 belum menggunakan pendekatan

keterampilan proses dalam mater pesawa sederhana mendapat nilai rata-rata 66,80

dari 18 siswa yang tuntas dan 7 siswa belum tuntas. Pada siklus 2 telah mengajar

dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dalam materi pesawat

sederhana. Rata-rata nilain yang diperoleh siswa menjadi 88,76 dan semua siswa

mencapai ketuntasan.

Penelitian Deny Risnanto tentang “Pengaruh Pendekatan Keterampilan

Proses pada Pembelajaran Matematika Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SD

Mangunsari 01 Salatiga Tahun Ajaran 2011/2012”. Kesimpulan dari penelitian

tersebut bahwa hasil pretest 5A yakni 53,47 dan 5B yakni 56. Setelah mengajar

dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses, hasil posttest 5A (kelas

kontrol) 63,73 dan 5B (kelas eksperimen) 76,10.

Penelitian Mustapa tentang “Pengaruh Media Pembelajaran Power point

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri Gedangan 02 Semester 2

Tahun Ajaran 2011/2012”. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa hasil

pretest sebesar 44,66. Setelah mengajar dengan menggunakan media

pembelajaran power point, hasil posttest sebesar 62,33. Berdasarkan selisih

pretest dan posttest maka dapat disimpulkan bahwa media power point

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD

Negeri Gedangan 02 Semester 2 Tahun Ajaran 2011/2012.

2.3 Kerangka Berpikir

Pembelajaran merupakan peristiwa yang menyediakan kesempatan bagi

peserta didik untuk terlibat aktif didalam kegiatan belajar. Proses belajar itu

sendiri menyangkut perubahan tingkah laku, seperti pengetahuan, sikap dan

keterampilan. Guru dituntut untuk membuat desain pembelajaran yang
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merangsang siswa untuk aktif dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan

yang dimilikinya untuk menemukan konsep/pengetahuan yang baru. Proses

belajar yang berbasis pengalaman langsung akan membuat pembelajaran menjadi

bermakna. Pengalaman yang ada dalam diri siswa akan terbawa hingga siswa

tersebut dewasa sehingga tidak erhenti pada pengetahuan saja namun penerapan.

Belajar tidak hanya menekankan pada apa yang dipelajari, tetapi juga

menekankan bagaimana siswa belajar. Belajar dipandang sebagai suatu proses

yang dialami siswa. Mengajar dengan pendekatan keterampilan proses berarti

menempatkan keterlibatan siswa sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran akan

menjadi wahana bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan intelektual,

sosial, emosional, dan fisik yang ada dalam dirinya. Bila pembelajaran

menggunakan pendekatan keterampilan proses, siswa memperoleh pengetahuan,

pemahaman, dan pengalaman secara langsung maka diharapkan hasil belajar

siswa akan meningkat.

Dalam materi pembelajaran ada yang tidak dapat dipelajari dengan

melakukan suatu praktikum atau percobaan. Materi tersebut akan lebih menarik

dan tepat sasaran apabila disampaikan dengan menggunakan media yang tepat.

Media power point dapat menghasilkan gambar yang bersumber dari komputer

untuk memvisualisasikan ide-ide atau konsep sehingga informasi yang disajikan

lebih jelas dan menarik. Media power point adalah bagian dari media visual,

bahan ajar visual akan lebih mudah diingat oleh siswa dan lebih memahami

sehingga kebermaknaan pembelajaran dapat terjadi.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teoritik di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

Penggunaan pendekatan keterampilan proses dengan media power point

pada pembelajaran IPA efektif terhadap hasil belajar siswa kelas 4 di SD Negeri

01 Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Ajaran

2012/2013.


