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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu disipilin 

ilmu yang dipelajari dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. 

Pembelajaran IPA menekankan pada proses memperoleh pengelaman langsung 

untuk mengembangakan kompetensi, agar peserta didik mampu memanfatkan 

alam sekitar melalui proses mencari tahu dan menerapkannya. Hal tersebut akan 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahamannya yang lebih mendalam 

sehingga peserta didik mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam 

proses belajar.  

 Pada Pembelajaran IPA terbagi dari beberapa materi, salah satunya yaitu 

materi energi alternatif dan penggunaan nya. Materi tersebut membahas tentang 

sumber sumber energi, sumber energi terdiri dari: matahari, panas bumi, angin 

dan air. Dalam penyampaian materi masih banyak ditemukan guru menyampaikan 

materi tanpa menggunakan media yang kongkrit dan tepat dengan materi ajarnya,  

sedangkan dalam materi ini media sangat di butuhkan agar peserta didik dapat 

bereksperimen dan mendapatkan pengalaman langsung. Dengan adanya media 

yang menarik  peserta didik lebih tertarik dan fokus pada materi yang diajarkan 

sehingga pembelajaran tercapai. 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar terdiri dari berbagai muatan materi 

didalamnya salah satunya pada materi sumber energi, pada materi sumber energi 
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diperlukan sebuah proses yang membangun pemahaman secara mendasar dan 

sederhana, hal ini dapat dilakukan dengan pemberian pengalaman langsung 

karena sumber energi konsep materi yang berhubungan dalam kehidupan sehari-

hari peserta didik. Hal ini dapat dilakuakn dengan menghadirkan media 

pembelajaran, karena dengan media yang berbasis kontekstual dapat mengarahkan 

proses pembelajaran aktif dan menyenangkan bagi peserta didik. 

 Media merupakan pendukung proses pembelajaran, menurut yamin (2009: 

173) media pembelajaran yang memegang peran tersendiri dalam proses 

pembelajaran. Hadirnya media akan membawa suatu konsep perubahan dalam 

pembelajaran, karena media bagian dari sumber belajar yang menjadi wahana bagi 

peserta didik dalam mengembangakan potensi-potensi serta dapat memahami 

konsep materi ajar secara menyeluruh dan merata. 

 Media merupakan salah satu penunjang proses pembelajaran. Hal ini di 

dukung oleh Asyar (2012: 11)  media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

 Semua kegiatan pembelajaran akan terlaksana dengan baik apabila 

tersedianya media pembelajaran disekolah. Hal tersebut akan teratasi dengan 

kreativitas seorang guru dalam menciptakan media pembelajaran yang menarik 

minat belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih eektif sehingga 

mudah dipahami. Mengacu pada perkembangan peserta didik Sekolah Dasr, 

peneliti melakukan pengembangan media sesuai dengan tahapan operasikonal 
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konkret dan memberikan penga;aman tiruan, agar lebih lama mengingat 

kompetensi pembelajaran yang dipelajar. 

 Dengan Kehadiran media sangat membantu kegiatan pembelajaran karena 

dapat mempermudah dalam penyampaian materi, informasi dan interaksi. Dapat 

dikatakan bahwah media pembelajaran sebagai penghubung proses pembelajaran. 

Dengan adanya media pembangkit listrik tenaga air siswa lebih tertarik dan fokus 

pada pembelajaran siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran karena 

siswa dapat melihat secara langsung proses pembangkit listrik tenaga air bekerja  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pengembangan media berbasis kontekstualdengan judul 

“Media Miniatur Pembangkit Listrik Tenag Air (PLTA) Pada  Pembelajaran 

IPA Kelas IV Sekolah Dasar”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini  adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengembangan media miniatur PLTA berbasis 

kontekstual pada pembelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Bagaimana kevalidan produk pengembangan media miniatur PLTA berbasis 

kontekstual pada pembelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar. 

3. Bagaimanakah kepraktisan produk pengembangan media miniatur PLTA 

berbasis kontekstual pada pembelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar. 
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1.3  Tujuan Pengembangan 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan produk pengembangan media miniatur PLTA berbasis 

kontekstual pada pembelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Menganalisis produk media miniatur PLTA berbasis kontekstual pada 

pembelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar. 

3. Menjelaskan Kepraktisan media miniatur PLTA berbasis kontekstual pada 

pembelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar. 

4. Mengevaluasi produk media miniatur PLTA berbasis kontekstual pada 

pembelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar. 

1.4  Spesifikasi Pengembangan 

 Produk media yang diharapkan dalam penelitian ini memerlukan bahan-

bahan sebagai berikut: 

1. Produk media Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berukuran,  

  panjangnya 50.cm lebar 30 cm.tinggi 30cm. 

2. Bahan-bahan yang digunakan adalah, akrilik,, dinamo,air, Baling-baling 

plastik, stik es,  pompa aquarium, pipa paralon, bola LED, kabel, kayu. 

3. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan media PLTA yaitu:  

 gergaji, gunting, solder,  cutter, lem, cat, jangkar, meteran. 

Bahan tersebut gunanya: 

a.  Akrilik di gunakan untuk wadah media minatur PLTA 

b. Dinamo digunakan untuk menghasilkan daya listrik. 
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c. Kabel digunakan untukjalannya arus listrik 

d. Bola LED digunakan untuk menghasilkan cahaya 

e. Air berguna untuk memutar baling-baling. 

f. Baling-baling plastik digunakan untuk memutar pambel yanga ada pada 

dinmao  

g. Stik es digunakan untuk membuat miniatur rumah, tiang listrik dan lain-

lainnya 

h. Pompa aquarium digunakan penghantar untuk proses memutar baling-

baling  

i. Pipa paralon digunakan untuk tempat saluran air 

j. Kayu digunakan untuk tempat dinamo  

1.5  Pentingnya Pengembangan 

 Pengembangan ini dilakukan karena terbatasnya media yang digunakan 

guru dalam pembelajaran khususnya materi sumber energi listrik. pengembangan 

ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dalam 

pembelajaran. Guru  serta membuat media yang lebih menarik dan mudah dalam 

penggunaanya agar menumbuhkan motivasi dan hasil belajar peserta didik yang 

baik. 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Asumsi pengembangan penelitian ini adalah pengembangan pembangkit 

listrik tenaga air berbasis kontekstual dapat menjadi salah satu aternatif media 

pembelajaran di sekolah. Pengembangan media miniatur pembangkit listrik tenaga 

air berbasis kontekstual akan memberikan pengalaman nyata kepada siswa.  
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1.6.1 Keterbatasan dalam Pengembangan 

 Keterbatasan media miniatur PLTA sebagai berikut: 

1. Subjek uji coba hanya hanya pada kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Validitas media miniatur PLTA dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. 

3. Materi dalam pengembangan ini adalah energi listrik 

4. Pengembangan media menggunakan model ADDIE 

5. Media dapat beroperasi apabila menggunakan air 

1.7 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dari variabel-variabel pada penelitian ini yaitu: 

1. Mengembangan suatu produk yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang 

dikembangankan adalah media pembangkit listrik tenaga air 

2. Media pembelajaran merupakan alat bantu dan sumber belajar yang 

digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat membantu pikiran , 

perasaan, minat dan perhatian siswa sehingga interaksi, edukasi antara guru 

dan siswa dapat berlangsung secara tepat dan pencapai pembelajaran yang di 

inginkan. 

3. PLTA adalah sebuah  objek sumber energi yang bisa digambarkan dalam 

miniatur mini. 

4. Kontekstual adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata 

 

 


