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ABSTRAK 

 

IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam 

dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku 

umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen 

/sistematis (teratur). Dalam proses pembelajaran media pembelajaran 

yang tersedia berupa media cetak, kurang bervariatif cenderung 

membuat proses belajar mengajar kurang efektif dan efisien. 

Keterbatasan alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran di 

setiap materi IPA . Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui pengembangan media pembelajaran Flip chart berbasis 

cerita fabel untuk meningkatkan pemahaman materi peserta didik 

kelas V pada mata pelajaran IPA di SD/MI dan untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran flip chart berbasis cerita fabel pada 

mata pelajaran IPA di SD/MI.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan research and development (R&D) dengan model 

ADDIE dengan meliputi 5 langkah: 1) Analisis, 2) Perencanaan, 3) 

Pengembangan, 4) Implementasi, 5) Evaluasi. . Teknik pengumpulan 

data meliputi wawancara, sebar angkket/kuisioner dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah, media pembelajaran yang 

telah dikembangkan termasuk dalam kategori valid dan layak 

digunakan berdasarkan penilaian ahli materi presentase rata-rata 

sebesar 84,2% , ahli media presentase rata-rata sebesar 81,3%, dan 

ahli bahasa persentase rata-rata sebesar 87,5%. Untuk penilaian respon 

penddik presentase rata-rata sebesar 90.00% dengan kategori “sangat 

layak” dan dapat digunakan. Dilakukan uji coba kelompok kecil di 

MIMA IV Sukabumi terdiri 20 peserta didik dengan presentase rata-

rata sebesar 88,83%, kategori “sangat layak”. Uji coba kelompok 

besar di SDN 1 Sukabumi Indah terdiri dari 40 peserta didik dengan 

presentase rata-rata sebesar 90,16%, kategori “sangat layak”. 

 

Kata kunci : Media Pembelajaran, flip chart berbasis cerita fabel, 

pengembangan, IPA. 
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MOTTO 

 

هِ يَْزفَعِ 
ْيهَِ للّاٰ ْمِ  ٰاَمنهْوا الَّذ  ْنكه ْيهَِ م  ْلمَِ اهْوتهوا َوالَّذ  هِ َدَرٰجت ِ  اْلع 

 تَْعَملهْونَِ ب َما َوللّاٰ

 َخب ْيزِ 

 

Artinya: "Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan" 

(Q.S Al-Mujadalah/11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan pengajaran, 

terutama diperuntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik di 

sekolah-sekolah maupun dikampus-kampus, dengan tujuan 

memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Online, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
1
 

Menurut Langeveld, pendidikan diartikan sebagai pemberian 

bimbingan dan pertolongan rohani dari orang dewasa kepada mereka 

yang masih memerlukannya. Pendidikan berlangsung dalam suatu 

pergaulan antara pendidik (guru) dan pesertaa didik. Pendidik adalah 

orang dewasa yang tertuju pada pendewasan peserta didik. Tugas 

pendidik adalah membantu atau menolong peserta didik agar cukup 

cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri atas tanggung 

jawabnya sendiri. Pertolongan tersebut bersifat rohani karena berupa 

bimbingan terhadap fungsi-fungsi rohani peserta didik, seperti akal, 

ingatan dan emosi anak.
2
 

Pendidikan berupaya dalam mengembangkan potensi siswa 

melalui kegiatan pembelajaran di sekolah guna menyiapkan masa 

depannya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I pasal 1 ayat1 

dikemukakan bahwa ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

                                                             
1  Saidah, Pengantar Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2016), h.1-2 
2 Pupu Saeful Rahmat, Psikologi Pendidikan, (Jakarta Timur : PT Bumi 

Aksara, 2018), h.5 



2 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum yang diterapkan saat ini.
3
 

Begitu pentingnya pendidikan sehingga di dalam al Qur'an juga 

menjelaskan ayat sebagai berikut : 

َسحِ  فَاف َسُحىا ال َمَجالِسِ  فِي تَفَسَُّحىا لَُكم   قِيلَ  إَِذا آَمىُىا الَِّذيهَ  أَيُّهَا يَا
ُ  يَف      لَُكم   ّللاَّ

فَعِ  فَاوُشُزوا اوُشُزوا قِيلَ  َوإَِذا ُ  يَز   ال ِعل مَ  أُوتُىا َوالَِّذيهَ  ِمىُكم   آَمىُىا ِذيهَ الَّ  ّللاَّ

ُ   َۚدَرَجات   َملُىنَ  بَِما َوّللاَّ  َخبِيز   تَع 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S: Al-Mujadalah ayat 11)
4
 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang 

dilakukan para pendidik sehingga para peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan yang diperlukan oleh dirinya. 

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan juga 

mempunyai peranan penting. Tuntutan perlu diberikan kepada 

pendidik untuk pertumbuhan peserta didik dalam memajukan 

kehidupannya. Tetapi yang kita rasakan pada saat ini adalah 

ketertinggalan didalam kualitas pendidikan. Penyebab rendahnya 

mutu pendidikan adalah masalah daya guna, kemampuan, dan 

penyeragaman pengajaran. Solusi yang tepat untuk mengatasi hal 

tersebut yaitu memberikan berbagai pelatihan terhadap guru untuk 

meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan kualitas materi 

pelajaran serta meningkatkan alat-alat peraga, media pembelajaran 

dan sarana prasana disekolah. 

                                                             
3  Mardiyah, ”Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan 

Materi Ajar Bahasa Indonesia Di Kelas IV Sekolah Dasar”, Terampil Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No. 2, Tahun 2017, h.32 
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2009),h. 543 
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Pada pendidikan formal (sekolah), pembelajaran itu sendiri 

merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena guru 

merupakan tenaga professional yang dipersiapkan untuk itu. 

Pembelajaran di sekolah semakin berkembang dari pengajaran yang 

bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan sistem modern. 

Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekadar menyiapkan pengajaran 

dan melaksanakan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. 

Akan tetapi, kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi dan 

dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang bervariasi.
5
 

Pembelajaran adalah suatu proses inovasi berkesinambungan. 

Dalam artian selalu dilakukan perbaikan dan pembenahan menuju 

peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Terlebih dalam 

penggunaan metode pembelajaran senantiasa diusahakan untuk 

dikembangkan guna semakin memacu keaktifan siswa dalam belajar. 

Hal ini penting diupayakan, sebab filosofis belajar adalah siswa 

sebagai subjek (pelaku) belajar. Ketika mereka belajar secara aktif, 

mereka secara langsung telah mengembangkan rasa ingin tahunya 

terhadap segala sesuatu dan ini menjadi modal besar mereka untuk 

belajar lebih banyak. Dengan demikian, pemahaman materi siswa 

terhadap apa yang dipelajari lebih menyeluruh/luas, mendalam, dan 

konkrit, serta apa yang dipelajari akan lebih bermakna, dan tertanam 

dalam pikiran siswa sebab pengetahuan yang diperoleh tersimpan 

lebih lama dalam ingatan (memory).
6
 

Dapat disimpulkan pembelajaran adalah usaha sadar seorang 

pendidik/guru untuk membuat peserta didik belajar dan membuat 

perubahan perilaku pada diri peserta didik pada saat proses belajar 

mengajar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan 

pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa 

komponen yaitu: Peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, materi 

pelajaran, Metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. 

                                                             
5Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2015), h.128 
6Ida Fiteriani & Baharudin, “Analisis Perbedaan Hasil Belajar Kognitif 

Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif yang Berkombinasi Pada Materi IPA 
Di MIN Bandar Lampung”, Terampil Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Dasar, 

Vol. 4 No. 2, Tahun 2017, h.2 
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Mata pelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu IPA. 

IPA itu sendiri merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam 

kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah 

dasar. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini 

dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang 

sekolah dasar sampai sekolah menengah. Anggapan sebagian besar 

peserta didik yang menyatakan bahwa pelajaran IPA ini sulit adalah 

benar terbukti dari hasil perolehan Ujian Akhir Semester (UAS) yang 

dilaporkan oleh Depdiknas masih sangat jauh dari standar yang 

diharapkan. Ironisnya, justru semakin tinggi jenjang pendidikan, maka 

perolehan rata-rata nilai UAS pendidikan IPA ini menjadi semakin 

rendah.
7
 

IPA merupakan pelajaran yang memiliki proses pembelajaran 

yang menyenangkan, tidak membosankan, memiliki banyak kegiatan 

jika dilakukan sesuai dengan pembelajaran IPA yang sebenarnya. 

Kelemahan pembelajaran IPA di SD selama ini yaitu pembelajaran 

lebih menekankan pada penguasaan sejumlah konsep dan kurang 

memfasilitasi siswa agar memiliki hasil belajar yang memuaskan. 

Pembelajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari 

perubahan itu dapat tercapai sesuai yang diinginkan, pengembangan 

kurikulum terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Pada dasarnya dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan, banyak hal yang harus dipersiapkan dari mulai guru 

maupun siswa. Adapun hal-hal yang sangat berkaitan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, seperti dalam penggunaan 

metode atau media pembelajaran.
8
 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA itu sendiri ialah 

pembelajaran yang sangat penting di dalam pendidikan sekolah dasar. 

Konsep IPA untuk sebagian besar peserta didik merupakan suatu ide 

yang rumit, sehingga seorang guru dikatakan sukses dalam 

pembelajaran IPA jika dia dapat mengganti pembelajaran yang 

                                                             
7Ahmad S, Teori Belajar dan Pembelajaran di SD, (Jakarta : Prena damedia 

Group, 2013), h.165 
8Nureva , Aulia G, “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri 

Berbantuan Mind Mapping Dan Picture Mapping  Terhadap Hasil Belajar IPA Pada 
Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 

Vol. 4 No. 2, Tahun 2017, h.158 
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mulanya sulit menjadi lebih mudah, yang mulanya kurang menarik 

menjadi menarik, yang semula kurang bermanfaat menjadi lebih 

bermanfaat, sehingga peserta didik mewujudkan belajar IPA adalah 

suatu kepentingan.  

Media adalah fasilitas pengkajian yang dipakai untuk 

memberikan penjelasan pada siswa yang bermaksud untuk 

membangun rasa ingin tahu siswa. Media tersebut merupakan alat 

pembawa pesann yang bermula dari satu sumeber pesan kepada 

penerima pesan. Dalam proses pembelajaran penerima pesan itu 

adalah siswa. Pemeroleh pesan itu berhubungan dengan siswa 

melampaui indera mereka. Siswa dibangkitkan dengan instrument itu 

untuk memanfaatkan inderanya untuk menyerap data.
9
 

Alat pengkajian adalah semua jenis dan prasarana pemberitahuan 

data yang dilakukan atau dipgunakan serasi deengan konsep 

pengkajian, dapat difungsikan untuk maksud pengkajian pada 

menyampaikan pesan, menarik gagasan, perasaan, keperdulian, dan 

keinginan peserta didik  dapat menimbulkan terbentuknya metode 

berlatih yang terencana, berstruktur, dan teratur.
10

 Dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah suatu sarana yang digunakan oleh 

guru sebagai penyalur sebuah pesan, dan memiliki suatu tujuan 

pembelajaran yang memudahkan peserta didik memahami suatu 

materi atau pelajaran yang disampaikan.  

 

Media pembelajaran yang akan di gunakan didalam penelitian ini 

berbntuk media visual yaitu Flip Chart (papan berbalik). Flip chart 

menjadi salah satu alternative media pembelajaran yang digunakan 

dalam menunjang kegiatan pembelajaran IPA di kelas. Flip chart 

merupakan lembaran yang sama ukurannya dijilid menjadi satu secara 

baik agar lebih bersih dan baik. Penyajian informasi dapat berupa 

gambar-gambar, huruf-huruf, diagram, angka. Sajian pada media Flip 

chart tersebut harus disesuaikan dengan jumlah dan jarak maksimum 

siswa melihat Flip chart tersebut dan direncanakan tempat yang sesuai 

                                                             
9Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani, 

(Yogyakarta: Laksitas, 2016), h.3 
10 Nunuk Suryani dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2018), h. 5 
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di mana dan bagaimana Flip chart tersebut ditempatkan. Sebagai salah 

satu media pembelajaran, Flip chart mempunyai beberapa kelebihan. 

Menurut Susilana, kelebihan tersebut diantaranya: 1) Mampu 

menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis, 2) Dapat 

digunakan di dalam ruangan atau luar ruangan, 3) Bahan pembuatan 

relatif murah, 4) Mudah dibawa ke mana-mana, 5) Meningkatkan 

kreativitas belajar siswa.
11

 

Adapun kekurangan yang dimiliki oleh media pembelajaran Flip 

Chart yaitu antara lain: 1) Sulit dibaca karena keterbatasan tulisan, 2) 

Biasanya kertas Flip Chart hanya digunakan dalam satu kali 

pemakaian saja, 3) Tidak sesuai untuk peserta didik yang lebih dari 

15-30 orang, 4) Pengajar cenderung memunggungi peserta didik saat 

menjelaskan materi. 

 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran flip chart adalah 

salah satu media visual yang sangat sederhana dan cukup efisien. 

Penyajiannya yang cukup menarik membuat peserta didik lebih aktif 

dalam pembelajaran, dan dapat juga digunakan di dalam maupun di 

luar kelas. Peserta didik akan lebih mudah mengerti dalam 

mempelajari suatu konsep IPA baik yang berupa metode maupun 

penalaran. 

Berdasarkan hasil pra penelitian dengan wawancara terhadap 

guru yang bersangkutan ternyata penggunaan media pembelajaran 

oleh guru masih dirasa kurang efektif seperti hanya menggunakan 

gambar-gambar saja dan bahan ajar lainnya. Kurangnya pemakaian 

media pembelajaran yang dijelaskan oleh guru tersebut juga 

dikarenakan keterbatasan waktu. Cara penyampaian materi juga masih 

sangat konvensional. Guru hanya diam dan duduk di tempat sambil 

menjelaskan pelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Siswa 

hanya duduk dan mendengarkan, guru tidak melibatkan siswa dalam 

pembelajaran. Siswa terkesan diam dan sangat pasif, tidak ada umpan 

balik  (feed back). Tempat duduk siswa yang masih belum dibentuk 

kelompok-kelompok belajar sehingga memungkinkan siswa yang 

pintar semakin pintar dan siswa yang kurang pintar akan semakin 

                                                             
11Rahmad Himawan, ” Penggunaan Media Flipchart Untuk Meningkatkan 

Ketrampilan Menulis Deskripsi Kelas IV Sdn Gunung Anyar Tambak”. Jurnal PGSD, 

Vol. 2 No. 2, Tahun 2014, h.7 



7 
 
terpuruk karena tidak adanya tukar pendapat antar siswa yang lain. 

Hal ini juga diperparuhi dengan ketidak tersedianya media 

pembelajaran dalam KBM. Guru hanya menggunakan buku teks dan 

LKS sebagai buku panduan siswa. Padahal siswa kelas V masih 

berada pada tahap operasional konkrit yang memerlukan benda-benda 

yang konkrit. 

Peneliti melakukan pra penelitian di dua sekolah yaitu di MIMA 

IV Sukabumi dan SDN 1 Sukabumi Indah. Berdasarkan hasil pra 

penelitian dengan melakukan wawancara dapat diperoleh informasi 

bahwa peserta didik jarang menggunakan media pembelajaran yang 

praktis, inovatif, dan bervariatif untuk berbagai jenis mata pelajaran 

serta yang disenangi dan menarik perhatian peserta didik, pendidik 

sudah menggunakan media pembelajaran tetapi hanya berupa alat 

peraga dan modul, pendidik sebelumnya sudah pernah menggunakan 

media pembelajaran visual seperti flip chart ini dengan model 

sederhana. Dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya peserta didik 

yang belum mendapatkan media pembelajaran dalam penyampaian 

materi bahan ajar, bahkan peserta didik pun masih ada yang belum 

mengetahui apa itu yang dinamakan media pembelajaran. 

Tanggapan serupa dari pendidik berdasarkan observasi dan saran 

dari pendidik diperoleh informasi bahwa media pembelajaran yang 

digunakan pada pelajaran IPA kurang mendukung karena terbatasnya 

media atau alat peraga yang tersedia. Media pembelajaran yang 

digunakan pendidik pada saat proses pembelajaran masih dibilang 

sederhana karena media yang digunakan hanya berupa gambar atau 

alat peraga. Pendidik mengharapkan adanya media pembelajaran yang 

dapat menyesuaikan dengan kurikulum 2013. 

Hasil observasi di kelas V MIMA IV Sukabumi dapat dikatakan 

bahwa media pembelajaran dalam pembelajaran IPA masih belum 

bervariatif terutama pada media pembelajaran visual misalnya seperti 

gambar, model, objek, bagan, grafik, dan lain-lain yang dapat 

memberikan pengalaman yang nyata, dan memotivasi minat belajar 

serta dapat mempermudah peserta didik dalam menyerap materi yang 

diajarkan. Menurut hasil wawancara yang diajukan kepada guru kelas 

V Ibu Karlina bahwa dapat dikatakan media pembelajaran yang 

digunakan masih belum bervariatif, beliau mengemukakan bahwa 
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media yang ia gunakan saat mengajar masih sebatas gambar-gambar 

saja. Untuk media Flip Chart beliau mengatakan sudah pernah 

menggunakannya dengan model yang sederhana. Beliau berpendapat 

bahwa menggunakan media Flip Chart sangat bagus karena peserta 

didik akan terfokuskan pada saat proses belajar mengajar.
12

 

Penggunaan media pembelajaran Flip Chart ini diterapkan di 

kelas tinggi yaitu dikelas V, hal ini bertujuan diharapkan dengan 

adanya media pembelajaran ini sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik termasuk dalam 

pembelajaran IPA. Hal ini diharapkan agar peserta didik dapat 

terfokuskan pada meteri-materi yang sedang disampaikan di dalam 

kelas. Selain media pembelajaran harus dimodifiksi, keterampilan-

keterampilan pembelajaran IPA yang akan diajarkan juga harus 

disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Di dalam 

penelitian ini, peneliti memasukkan cerita fabel di dalamnya terkait 

dengan materi pembeajaran IPA. 

Definisi dari fabel sendiri adalah cerita pendek berupa dongeng 

yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang 

diibaratkan pada binatang yang dapat berpikir, berperasaan, berbicara, 

bersikap, dan berinteraksi seperti manusia.
13

 Sastra anak dewasa ini 

cenderung diabaikan, padahal sastra anak sudah sepatutnya 

dikunsumsi oleh anak-anak sejak mulai baru belajar berbicara dan 

menyimak hingga usia sekolah dasar. Salah satu fakta anak-anak 

kurang tertarik terhadap sastra anak berbentuk fabel, dongeng, dan 

puisi-pusi anak karena mereka lebih memilih dan menikmati tontonan 

serial anak semisal Masha, Upin ipin, BoboyBoy atau bentuk-bentuk 

bacaan lain berupa komik bergambar dari Jepang yang dalam 

pemahaman mereka lebih menantang dan mengasyikan.
14

 

Fokus kajian sastra anak dalam penelitian ini adalah pemahaman 

peserta didik dalam pembelajaran IPA yang berbasis cerita fabel. Pada 

                                                             
12Lindawati, wawancara penulis dengan tenaga pendidik, di MIMA IV 

Sukabumi, 11 Desember 2018. 
13 Yuannisah A Nasution, “Peningkatan Menulis Teks Fabel Melalui 

Model Pembelajaran Media Gambar”,  Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, h. 23 
14M Ridwan, “Ajaran Moral Dan Karakter Dalam Fabel Kisah  Dari 

Negeri Dongeng Karya Mulasih Tary (Kajian Sastra Anak Sebagai Bahan  Ajar Di 

Sekolah Dasar)”, Premier Educandum, Vol. 6 No. 1, Tahun 2016, h. 97 
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mata pelajaran IPA peneliti menghadirkan media pembelajaran Flip 

Chart berbasis cerita fabel di dalam proses pembelajaran di kelas V. 

Dapat disimpulkan bahwa di MIMA IV Sukabumi ternyata media 

pembelajaran terutama pada mata pelajaran IPA dapat dikatakan 

masih belum maksimal dan kurang memadai. Media pembelajaran 

IPA disekolah tersebut masih banyak menggunakan media karton, 

kertas dan lainnya. Kurangnya penggunaan media pembelajaran 

tersebut yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan peserta didik 

dalam mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti akan mengembangkan 

judul : 

“Pengembangan Media Pembelajaran Flip Chart Berbasis Cerita Fabel 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V Di SD/MI Bandar Lampung” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka ada 

beberapa masalah yang peneliti identifikasi, yaitu : 

1. Hasil belajar yang kurang pada peserta didik dalam mata 

pelajaran IPA materi peristiwa alam dan dampaknya. 

2. Media yang kurang bervariatif di SD/MI Bandar Lampung 

3. Keterbatasan alat dan bahan untuk membuat media 

pembelajaran di setiap materi IPA. 

4. Media pembelajaran yang belum dikembangkan adalah 

media Flip Chart. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti akan membatasi 

masalah sebagai faktor penelitian : 

1. Pokok bahasan yang dicantumkan adalah media 

pembelajaran Flip Chart berbasis cerita fabel pada mata 

pelajaran IPA. 

2. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis membatasi ruang 

lingkup pada peserta didik SD/MI kelas V. 

3. Pengujian produk dibuat hanya untuk penilaian 

kualitas/kelayakan dan kemenarikan media serta efektifitas 

dari media tersebut. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan diatas penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Flip chart 

berbasis cerita fabel untuk meningkatkan pemahaman materi 

peserta didik kelas V pada mata pelajaran IPA di SD/MI 

Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran flipchart berbasis 

cerita fabel pada mata pelajaran IPA? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan kajian pengembangan yaitu seperti ini: 

1. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran 

menggunakan flip chart berbasis cerita fabel pada mata 

pelajaran IPA kelas V SD/MI 

2. Untuk mengetahui kelayakan/kualitas media pembelajaran 

IPA berbasis cerita fabel dengan menggunakan flip chart. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dalam segi 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat positif dalam memahami pentingnya kegunaan suatu 

media pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran 

IPA pada proses kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan antusias 

peserta didik dalam menerima pembelajaran dan peran guru 

dalam pemilihan suatu media pembelajaran yang 

sesuaidengan kebutuhan yang ada khususnya mata pelajaran 

IPA. 

b. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Bagi Peserta didik 

Memberikan pengalaman belajar yang menarik, dapat 

mendukung proses pembelajaran, dan peserta didik menjadi 
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tertarik dengan materi yang disampaikan, mempermudah 

peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, dan 

proses pembelajaran menjadi menyenangkan tidak 

membosankan dan tidak monoton. Sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman materi peserta didik pada mata 

pelajaran IPA khususnya kemampuan siswa dalam 

mengemukakan ide gagasan dalam paragraph dan menyimak 

dan menangkap gambar dengan menggunakan media gambar 

flip chart berbasis cerita fabel. 

(2) Bagi Guru 

Sebagai referensi metode dalam penyampaian materi pada 

mata pelajaran IPA yang dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan media pembelajaran flip chart berbasis cerita 

fabel pada pembelajaran IPA. Serta dapat meningkatkan 

kualitas mengajar guru dengan adanya media pembelajaran 

sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih bervariasi. 

(3) Bagi Sekolah 

Sebagai pertimbangan dalam memilih media pembelajaran 

dalam proses pengajaran dan untuk menambah wawasan 

pengetahuan yang lebih baik dapat menjadi masukan dan 

bahan rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dapat dijadikan 

sebagai evaluasi yang sesuai dengan kondisi peserta didik 

disekolah yang akan diterapkan dalam pembelajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Istilah media bermula dari bahasa latin medius yang menurut 

literal yaitu tengaah, penghubung, atau dasar-dasar. Dalam 

bahasa arab, mediaa adalah penghubung (وسائل) atau dasar-dasar 

perintah dari pengirim kepada pemeroleh pesan. Gerlacch & Elly 

menuturkan bahwa mediia jika dimengerti secara keseluruhan 

adalah manusia, pelajaran, atau peristiwa yang menciptakan 

keadaan yang menghasilkan peserta didik dapat medapatkan 

pemahaman, kemahiran, atau tingkah laku. Pada artian ini, 

pendidik, buku pelajaran, dan keadaan sekolah ialah media. 

Secara lebih utama, tanggapan media didalam sistem belajar 

mengajaar condong didefinisikan sebagai alat-alat ilustratif, atau 

elektronis untuk menyingkap, mengoperasikan, dan mentata 

kembali laporan verbal dan visual.
15

 

Media pembelajaran adalah seluruh sarana dan bentuk 

pemberitahuan laporan yang dibikin sesuai dengan konsep 

pengkajian, dapat dipergunakan untuk maksud pemmbelajaran 

dalam menyampaikan tujuan, menstimulus akal, dan keinginan 

peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan, dan terkendali.
16

 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu 

sarana yang digunakan oleh guru sebagai penyalur sebuah pesan, 

dan memiliki suatu tujuan pembelajaran yang menyederhanakan 

siswa mengerti suatu pelajaran atau pelajaran yang dijelaskan. 

Media pembelajaran pun dapat diartikan sebagai alat yang 

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. 

Media sangat penting digunakan didalam pembelajaran 

                                                             
15Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2017), h. 3 
16 Nunuk Suryani dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2018), h. 5 
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dikarenakan sangat penting dapat membantu membangkitkan 

motivasi dan minat siswa. 

2. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

a. Media berbasis manusia 

Media berbasis manusia merupakan media tertua untuk 

mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. 

Media ini bermanfaat apabila tujuannya adalah mengubah sikap 

atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan kegiatan 

belajar siswa. Media manusia dapat mengarahkan dan 

memengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing 

dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada 

lingkungan belajar. Sering kali dalam suasana pembelajaran, 

siswa pernah mengalami pengalaman belajar yang jelek dan 

memandang belajar sebagai sesuatu yang negatif. 

 

b. Media berbasis cetakan 

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Arsyad 

bahwa media berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah 

buku teks, buku panutan, jurnal, majalah, dan lembaran kertas. 

Dalam media berbasis cetakan terdapat enam hal yang harus 

diperhatikan saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi 

daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. 

c. Media berbasis visual 

Seperti halnya media berbasis cetak, media visual 

menurut Kustandi dan Sutjipto tak jauh berbeda dengan media 

berbasis cetak. Persamaan mendasarnya juga merupakan dasar 

pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran 

lainnya yang memiliki karakteristik. Visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberika hubungan 

antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi 

efektif menurut Arsyad visual sebaiknya ditempatkan pada 

konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan 

visual itu untuk meyakinkan adanya proses informasi. 

d. Media berbasis audio-visual 

Teknologi audio-visual merupakan cara menghasilkan 

atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin 

mekanis dan elektronik, untuk menyampaikan pesan-pesan audio-
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visual. Pengajaran melalui audio-visual menurut Arsyad memiliki 

karakteristik pemakaian perangkat keras selama proses belajar, 

seperti penggunaan proyektor, tape recorder, proyektor visual 

yang lebar. Jadi pembelajaran dengan memanfaatkan media 

audio-visual adalah produksi dan penggunaan materi yang 

penerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak 

seluruhnya bergantung pada pemahaman kata atau simbol-simbol 

yang serupa. 

e. Media berbasis komputer 

Teknologi berbasis computer merupakan cara 

memproduksi dan menyampaikan materi dengan menggunakan 

sumber-sumber yang berbasis digital. Arsyad mengemukakan 

bahwa simulasi pada komputer memberikan kesempatan untuk 

belajar secara dinamis, interaktif, dan perorangan. Keberhasilan 

simulasi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: skenario, model 

dasar, dan lapisan pengajaran. Maka daripada itu, perancangan 

pembelajaran menggunakan media berbasis komputer 

memerlukan persiapan meliputi perancangan desain 

pembelajaran, persiapan peralatan penunjang pembelajaran, dan 

pengguna media pembelajaran tersebut.
17

  

Dapat disimpulkan bahwa jenis media terdiri dari media 

berbasis manusia, berbasis cetakan, visual, audio-visual, dan 

media komputer. Penggunaan media pembelajaran dapat 

memperlancar proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil 

belajar untuk itu sebagai pendidik seyogyanya mampu memilih 

dan mengembangkan media yang tepat agar proses pembelajaran 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

 

3. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach & Ely mengemukakan tiga ciri media yang 

merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja 

yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak 

mampu melakukannya. 

a. Ciri fiksatif 

                                                             
17Ibid. h. 48-54. 
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Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa 

atau objek. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu 

rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu 

tertentu di transportasikan tanpa mengenal waktu. 

b. Ciri manipulative 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan 

karena media memiliki ciri manipulative. Kejadian yang 

memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik 

dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan 

gambar timelapse recording. Kemampuan media dari ciri 

manipulative memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena 

apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan-

urutan kejadian atau pemotongan bagian-bagian yang salah, maka 

akan terjadi pula kesalahan penafsiran. 

c. Ciri distributive 

Ciri ini memungkinkan suatu objek atau peristiwa 

ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan 

stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. 

Dewasa ini, distribusi media tidak hanya sebatas pada satu kelas 

atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah 

tertentu, namun juga media itu dapat disebar keseluruh pelosok 

tempat yang diinginkan dimana saja misalnya buku teks, video, 

film maupun rekaman.
18

 

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri didalam media 

pembelajaran terdiri dari 3 yaitu ciri fiksatif, manipulative, dan 

distributive. Ketiga ciri ini sangat penting didalam media 

pembelajaran dikarenakan dapat mempengaruhi jenis media yang 

akan digunakan. Pertimbangan yang sangat penting diperhatikan 

pada penggunaan media adalah bagaimana media tersebut dapat 

menyampaikan materi yang diberikan kepada peserta didik. 

 

                                                             

18 Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani, 

(Yogyakarta: Laksitas, 2016) h. 19-20. 
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4. Fungsi Media Pembelajaran 

Ibrahim menjelaskan fungsi media pembelajaran ditinjau 

dari dua hal, yaitu: proses pembelajaran sebagai proses 

komunikasi dan kegiatan interaksi antara peserta didik dan 

lingkungannya. Ditinjau dari proses pembelajaran sebagai proses 

komunikasi, maka fungsi media adalah sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru/pendidik) ke penerima (peserta 

didik). Ditinjau dari proses pembelajaran sebagai kegiatan 

interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, maka fungsi 

dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan 

hambatan komunikasi yang mungkin timbul dalam proses 

pembelajaran.
19

 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki 

fungsi yang amat penting yaitu diantaranya sebagai pembawa 

informasi dan mencegah terjadinya hambatan-hambatan pada saat 

proses pembelajaran, sehingga informasi atau pesan yang 

disampaikan dapat sampai kepada si penerima (peserta didik) 

secara efektif dan efisien. 

5. Manfaat Media Pembelajaran 

Secara efektif mediapembelajaran mempunyai sejumlah 

fungsi, yaitu: 

a. Mewujudkan ide-ide yang bersifat absurd, karena itu 

dapat menurunkan verbalissme. Contohnya seperti 

memakai skema, gambar, model, grafik, dan lain-lain. 

b. Meningkatkan dorongan, sehingga dapat memperluas 

kepedulian tersendiri peserta didik untuk semua peserta 

kelompok berlatih dikarenakan jalannya pembelajaran 

tidak menjenuhkan dan tidak konstan. 

c. Menggunakan semua anggota indera peserta didik, 

sehingga kesalahan dalam salah satu indera (misal: 

telinga atau mata) dapat diseimbangkan dengan 

kecakapan indera yang lainnya. 

d. Merapatkan dunia konsep dengan nyata yang susah 

diperoleh dengan cara-caraa lain selain dengan 

                                                             
19Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif 

Dari Teori ke Teori  (Jakarta: PT  Rajagrafindo Persada,2017), h.129. 
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penggunaan media pembnelajaran. Contohnya untuk 

medistribusikan pengalaman tentang bentuk bumi, 

peserta didik tidak mungkin mendapatkan pengalaman 

secara langsung. Maka dibuatkanlah bola dunia sebagai 

contoh dari bola bumi. Demikian juga dengan benda-

benda lain yang sangat besar atau sangat kecil.
20

 

Dapat disimpulkan bahwa setiap materi pembelajaran 

mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Pada satu sisi ada 

materi pelajaran yang tidak perlu menggunakan media pembelajaran, 

tetapi di satu sisi lain ada materi pembelajaran yang menggunakan 

media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran tersebut 

dapat membantu proses pembelajaran dan juga memudahkan tugas 

seorang guru dalam menyampaikan pesan-pesan di dalam proses 

pembelajaran. 

 

6. Pemilihan Penggunaan Media yang Baik Dalam 

Pembelajaran 

Pemilihan media yang tepat untuk tujuan pembelajaran 

adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh guru. Dalam 

menentukan media ini, guru tidak boleh serta-serta memilih 

media karena alasan hanya suka dengan media tersebut tanpa 

mempedulikan alasan kemanfaatannya. Arsyad mengatakan 

bahwa kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa 

media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional 

secara keseluruhan.
21

 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan pemilihan media 

pembelajaran secara teoritis mengikuti langkah-langkah 

sebagaimana yang sudah dijelaskan, masih belum diterapkan oleh 

sebagian tenaga pendidik. Hal tersebut salah satunya disebabkan 

oleh kurangnya sikap inovatif dan keterampilan dalam pemilihan 

dan pengembangan media yang dimiliki oleh guru atau tenaga 

pendidik. Keinginan lain sebagian guru memiliki sikap statis dan 

menggunakan cara-cara sederhana dalam melakukan proses 

                                                             
20 Ali  Muhsom, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi”, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. 8 No.2, Tahun 
2010, h.4-5. 

21Nunuk Suryani, Op.Cit. h.59. 
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pembelajaran. Sebab itu, agar pemilihan media dalam 

pembelajaran sesuai dengan konsepnya, ada tiga faktor yang 

perlu ditingkatkan yaitu: keterampilan seorang pendidik, sikap 

inovatif pendidik, dan kesiapan sarana dan prasarana yang 

menunjang. 

 

B. Flip Chart 

1. Pengertian Flip Chart 

Flip chart merupakan salah satu media cetakan yang sangat 

sederhana dan cukup efektif. Sederhana dilihat dari proses 

pembuatannya dan penggunaannya yang relatif mudah, dengan 

memanfaatkan bahan kertas yang mudah dijumpai. Efektif karena 

flip chart dapat dijadikan sebagai media (pengantar) pesan 

pembelajaran yang secara terencana ataupun secara langsung 

disajikan pada flip chart. Sedangkan menurut Indriana Flip chart 

adalah lembaran kertas berbentuk album atau kalender yang 

berukuran agak besar sebagai flipbook, yang disusun dalam 

urutan yang diikat pada bagian atasnya. Lembaran kertas tersebut 

dapat dijadikan sebagai media pengajaran dan pembelajaran, dan 

mungkin bisa dianggap sebagai pengganti papan tulis jika proses 

pengajarnya berada di luar ruang kelas.
22

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

flip chart adalah salah satu media visual yang sangat sederhana 

dan cukup efisien. Penyajiannya yang cukup menarik membuat 

peserta didik lebih aktif di dalam proses pembelajaran, dan dapat 

juga digunakan di dalam maupun di luar kelas. Peserta didik akan 

lebih mudah mengerti dalam mempelajari suatu konsep pelajaran 

baik berupa metode maupun penalaran. Penyajian dengan media 

flipchart ini sangat bermanfaat untuk informasi visual seperti 

konteks pikiran, diagram, bagan, atau grafik karena dengan 

mudah karton-karton lebar yang disusun sebelum persentasi 

dibuka dan dibalik dan jika perlu dapat diperlihatkan kembali 

kemudian. 

                                                             
22 Muhammad Sururudin, “Pengembangan Bahan Ajar Display Model 

Flipchart Pada Mata Pelajaran IPA Sekolah Dasar”, Jurnal Education, Vol. 11 No. 

1, Tahun 2016, h. 35. 
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2. Karakteristik Flip Chart 

Karakteristik media flip chart itu sendiri menurut Susilana 

yaitu lembaran-lembaran kertas menyerupai album atau kalender 

yang berukuran 50x75 cm, atau ukuran yang lebih kecil 21x28 

cm sebagai flipbook yang disusun dalam urutan yang diikat pada 

bagian atasnya. Flipchart dapat digunakan sebagai media 

penyampaian pesan pembelajaran. Dalam penggunaannya dapat 

dibalik jika pesan dalam lembaran depan sudah ditampilkan dan 

diganti dengan lembaran berikutnya yang sudah disediakan. 

3. Kelebihan dan Kelemahan 

Sebagai salah satu media pembelajaran, papan balik 

(Flipchart) memilik beberapa kelebihan. Menurut Susilana, 

kelebihan tersebut diantaranya: (a) Mampu menyajikan pesan 

pembelajaran secara ringkas dan praktis yaitu Mampu 

menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis karena 

pada umumnya berukuran sedang lebih kecil dari standart ukuran 

whiteboard, maka pesan pembelajaran disajikan secara ringkas 

mencakup pokok-pokok materi pembelajaran. Hal ini penting 

dilakukan dalam pembelajaran dimana pokok-pokok sajian 

informasi disajikan melalui media presentasi yang bertujuan 

untuk memfokuskan perhatian siswa dan membimbing alur 

materi yang disajikan. (b) Dapat digunakan di dalam ruangan 

atau luar ruangan yaitu media ini tidak menggunakan arus listrik 

sehingga jika harus digunakan di luar ruangan yang tidak ada 

saluran listrik tidak jadi masalah. (c) Bahan  pembuatan relatif 

murah yaitu Bahan dasar pembuatan papan balik (Flipchart) 

adalah kertas sebagai media untuk menuangkan gagasan ide dan 

informasi pembelajaran. Kertas yang dibutuhkan tidak spesifik 

harus menggunakan kertas tertentu, namun semua jenis kertas 

pada dasarnya dapat digunakan diantaranya adalah kertas karton, 

atau bisa juga digunakan buffalo papper. (d) Mudah dibawa 

kemana-mana (Moveable) dan meningkatkan kreativitas belajar 

peserta didik.
23

 

                                                             
23Desi Eka Pratiwi, Mulyani, “Penerapan Media Papan Balik (Flipchart) 

Pada Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah 

Dasar”, Jurnal PGSD, Vol. 01 No. 02, Tahun 2013, h. 4-5. 
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Media papan balik (Flip chart) juga mempunyai beberapa 

kelemahan. Menurut Indriana beberapa kelemahan media papan 

balik (Flip chart) antara lain sebagai berikut: (a)  Hanya bisa 

digunakan untuk kelompok siswa yang berisi sekitar 30 orang (b) 

Penyajiaanya harus disesuaikan dengan jumlah dan jarak 

maksimum siswa yang melihat media papan balik (Flip chart) (c) 

Tidak tahan lama karena bahan dasar pembuatan Flip chart  

adalah  kertas. 

4. Penggunaan Flip Chart Sebagai Media Pembelajaran 

Cara menggunakan papan balik (Flip chart) menurut 

Susilana,dkk. antara lain sebagai berikut: (a) Mempersiapkan diri 

yaitu Dalam hal ini guru perlu menguasai bahan pembelajaran 

dengan baik, memiliki keterampilan untuk menggunakan media 

tersebut. (b) Penempatan yang tepat yaitu Perhatikan posisi 

penampilan, atau sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan 

baik oleh semua peserta didik yang ada di ruangan kelas tersebut. 

(c) Pengaturan peserta didik yaitu untuk hasil yang lebih baik, 

perlu pengaturan peserta didik misalnya mereka dibentuk menjadi 

setengah lingkaran. (d) Perkenalkan pokok materi yaitu Materi 

yang disajikan terlebih dahulu diperkenalkan kepada peserta 

didik pada saat awal membuka pembelajaran. (e) Sajikan gambar 

yaitu setelah masuk pada materi, mulailah memperlihatkan 

lembaran-lembaran papan balik (Flipchart) dan berikanlah 

keterangan yang cukup. (f) Beri kesempatan peserta didik untuk 

bertanya yaitu guru hendaknya dapat memberikan stimulus agar 

peserta didik mau bertanya. (g) Menyimpulkan materi yaitu 

kesimpulan tidak harus oleh guru, namun justru peserta didiklah 

yang harus menyimpulkan materi yang diperkuat oleh guru. Jika 

dirasa perlu, guru membuka beberapa papan balik (Flip chart) 

yang dianggap penting.
24

 

C. Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 

1. Hakikat IPA 

IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam memiliki kedudukan yang 

sangat berguna dan alam aktivitas manusia. Hal ini disebabkan 

karena kehidupan kita sangat tergantung dari alam, zat 

                                                             
24 Ibid. h. 5-6. 
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terkandung di alam, dan segala jenis gejala yang terjadi di alam. 

IPA juga ialah rangkaian ilmu, memiliki karakteristik utama yaitu 

mempelajari gejala alam yang konkret, baik berupa fakta atau 

kejadian dan berkaitan sebab-akibatnya. Bagian ilmu yang 

termasuk elemen dari rangkaian IPA saat ini antara lain Biologi, 

Fisika, IPA, Astronomi/Astrofisika, dan Geologi.
25

 

IPA merupakan serangkaian ilmu pengetahuan yang 

menganalisis tentang alam secara universal. Secara umum IPA 

yang diajarkan di SD/MI, meliputi empat bidang ilmu dasar, yaitu 

biologi, fisika, kimia, dan tentang bumi dan Analisis perbedaan 

hasil belajar kognitif memanfaatkan sistem pembelajaran 

responsive yang bercampur pada materi IPA. Dalam 

membelajarkan sains kepada peserta didik SD/MI, mereka 

diharapkan memiliki pengetahuan sains (scientific knowledge), 

keterampilan proses sains (scientific process skills), dan sikap 

ilmiah (scientific attitude) yang baik secara teepadu. Mengapa itu 

begitu sangat penting, karena pada hakikatnya IPA adalah proses 

penemuan melalui aktivitas berfikir dan bereksperimen melalui 

serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan.
26

 IPA selaku 

scientific knowledge, yaitu pemahaman IPA berbentuk serangkian 

realitas, konsep, prinsip, hukum, dan prinsip IPA. Dalam hal ini 

terkait kecakapan dalam berfikir secara ilmiah, sistematis, dan 

kritis. IPA sebagai scientific process skills maksudnya 

serangkaian keterampilan ilmiah yang harus dikuasai peserta 

didik ketika melakukan eksperimen sains, seperti kemampuan 

melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, 

mengajukan pertanyaan, hipotesa, menggunakan alat, dan lain-

lain dalam rangka mempelajari dan mengembangkan 

pengetahuan sains. 

Dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam atau 

yang biasa disebut juga dengan IPA merupakan salah satu mata 

                                                             
25 Asih Widi Wisudawati, Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran 

IPA, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017) h. 22. 
26Ida Fiteriani, Baharudin, “Analisis Perbedaan Hasil Belajar Kognitif 

Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif Yang Berkombinasikan Materi IPA 
Di MIN Bandar Lampung”, Jurnal Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 

Dasar, Vol. 4 No. 2, Tahun 2017, h.14-15. 
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pelajaran pokok di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. 

Konsep IPA untuk sebagian besar peserta didik merupakan suatu 

gagasan yang cukup rumit, sehingga seorang pendidik dikatakan 

sukses dalam pembelajaran IPA jika dia dapat mengganti 

pembelajaran yang mulanya dianggap rumit menjadi terlihat 

sanggat mudah, yang mulanya kurang menarik menjadi lebih 

menarik, dan yang semula kurang bermanfaat menjadi lebih 

bermanfaat sehingga peserta didik mewujudkan belajar IPA 

adalah suatu kepentingan. 

2. Pendidikan IPA di Sekolah Dasar (SD) 

Keahlian proses Sains atau IPA diartikan oleh Paolo dan 

Marten adalah: 1) mengamati, 2) berusaha mengetahui apa yang 

diamati, 3) memfungsikan pengetahuan modern untuk menduga 

apa yang terjadi, 4) mencoba ramalan-ramalan di bawah situasi-

situasi untuk mengetahui apakah ramalan tersebut benar. 

Selanjutnya, mereka juga menekankan bahwa dalam IPA 

melingkupi kepada coba-coba dan menjalankan kesalahan, gagal 

dan mencoba lagi. Ilmu Pengetahuan Alam tidak menyajikan 

semua tanggapan untuk semua persoalan yang kita ajukan. Dalam 

IPA peserta didik harus tetap bersikap skeptic sehingga pendidik 

selalu siap memvariasikan model-model yang guru punyai 

tentang alam ini sejalan dengan penemuan-penemuan modern 

yang kita peroleh.
27

 

Di dalam pembelajaran IPA, peserta didik didorong untuk 

menciptakan sendiri dan memodifikasikan informasi rumit. 

Pemikiran dasar tentang pembelajaran adalah bahwa pemahaman 

tidak dapat dialihkan begitu saja dari guru ke peserta didik. 

Peserta didik patut didorong untuk mengonstruksi pemahaman di 

dalam pikirannya, agar sungguh-sungguh mengerti dan dapat 

men pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja 

memecahkan masalah, dan menemukan segala sesuatu untuk 

dirinya. Guru dapat memberikan kemudahan dalam proses 

belajar, dengan memberi kesempatan peserta didik untuk 

                                                             
27Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta Barat: 

PT Indeks, 2016), h. 5-6. 
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menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Bagi peserta 

didik pembelajaran harus dirubah dari “diberi tahu” menjadi 

“aktif mencari tahu”. Peserta didik harus didorong sebagai 

“penemu dan pemilik” ilmu, bukan sekedar pengguna atau 

penghafal pengetahuan.
28

 

Dalam proses belajar mengajar, kebanyakan guru hanya 

terpaku pada buku teks sebagai satu-satunya sumber bahan ajar. 

Hal lain yang menjadi kelemahan dalam pembelajaran IPA 

adalah masalah teknik penilaian atau evaluasi yang kurang tepat 

dan menyeluruh. Proses evaluasi yang dilakukan selama ini 

semata-mata hanya menekankan pada penguasaan konsep yang 

dijaring dengan tes tulis sebagai alat ukurnya. Keadaan semacam 

ini merupakan salah satu indikasi adanya kelemahan 

pembelajaran disekolah. Penyebab utama kelemahan 

pembelajaran tersebut adalah karena kebanyakan pendidik tidak 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan memfokuskan pada 

pengembangan keterampilan proses sains peserta didik. Pada 

akhirnya, keadaan semacam ini yang menyebabkan kegiatan 

pembelajaran dilakukan hanya terpusat pada penyampaian materi 

dalam buku teks saja. Keadaan seperti ini juga mendorong 

peserta didik untuk berusaha mengahafal pada setiap kali akan 

diadakan tes atau ulangan harian maupun UTS dan UAS. 

Padahal, untuk peserta didik di sekolah dasar, hal yang harus 

diutamakan adalah bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu 

dan daya berpikir kritis mereka terhadap suatu masalah.
29

 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPA di SD/MI 

sangatlah penting, karema dengan adanya pembelajaran IPA di 

SD/MI hendaknya mampu membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin mengerti peserta didik selaku alamiah. 

Pembelajaran yang seperti ini akan membantu peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban 

                                                             
28Ayu Nur Shawmi, “Analisis Pembelajaran Sains  Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Dalam Kurikulum 2013”, Jurnal Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 

Dasar, Vol. 3 No.1, Tahun 2016, h. 133. 
29Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.166-167. 
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berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir yang 

ilmiah. 

 

3. Materi IPA Kelas V 

a. Pentingnya Air Bagi Kelangsungan Hidup Makhluk 

Hidup 

Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan 

hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus 

air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi 

secara terus menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan 

kembali lagi ke permukaan bumi. Adanya siklus air 

memengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup 

makhluk hidup.  

Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh 

makhluk hidup. Di daratan, air hujan dapat langsung 

mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap 

oleh tanah. Sungai merupakan sumber air yang banyak 

dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari 

hulu hingga hilir. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk 

berbagai aktivitas seperti, olahraga, sarana transportasi, 

irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan sebagainya.  

D. Cerita Fabel 

1. Pengetian Cerita Fabel 

Cerita fabel atau cerita binatang adalah salah satu jenis cerita 

(tradisional) yang menghadirkan binatang sebagai tokoh cerita. 

Binatang-binatang tersebut dapat berpikir dan berhubungan 

layaknya populasi manusia, juga dengan persoalan hidup 

layaknya seperti manusia. Mereka dapat berpikir, berakal sehat, 

berperasaan, berbicara, bertindak sebagaimana halnya manusia 

dengan bahasa manusia. Cerita binatang seolah-olah tidak 

berbeda halnya dengan cerita lain, dalam arti cerita dengan tokoh 

manusia, selain bahwa cerita itu menampilkan tokoh binatang. 

Fabel masuk sebagai personifikasi manusia, baik sebagai 

pemain cukup dengan karakternya maupun permasalahan 
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kehidupan yang dijelaskannya. Maksudnya, manusia dan 

bermacam permasalahan manusia itu disingkapkan melalui 

hewan. Akhirnya, fiksi ini pun berbentuk riwayat manusia dan 

keemanusiaan yang juga ditujukan terhadap manusia, melainkan 

dengan populasi perhewanan. Maksud dari kisah ini sangat jelas 

yakni untuk menyampaikan pesan moral. Para sosok hewan itu 

hanya diibaratkan sarana, personiifikasi, untuk menyampaikan 

pengetahuan moral tersebut. Tujuannya yaitu dengan 

memberikan ajaran moral inilah yang menjadi fokus penceritaan 

dan sekaligus yang melahirkan hadirnya cerita binatang di tengah 

masyarakat.
30

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita fabel adalah cerita 

pendek yang berupa dongeng dan yang mengisahkan watak dan 

budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang yang dapat 

berpikir, berperasaan, berbicara, dan bersikap layaknya seperti 

manusia. Hal ini membuat pembaca menjadi lebih senang dan 

menikmati, dan kalaupun termasuk yang terkena penilaian, 

menjadi tidak serta merta karena baik yang memberikan pesan 

dan komentar maupun yang dituju adalah sama-sama binatang. 

Hal ini pula yang mengakibatkan cerita binatang menjadi amat 

terkenal, digemari anak-anak dan orang dewasa, dan bersifat 

menyeluruh. 

Hewan adalah insan hidup yang terdapat di sekeliling kita, 

lalu mereka naik begitu terkenal untuk kita dan anak-anak 

terutama hewan-hewan yang sering dijumpai seperti ayam, 

kelinci, anjing, dan kucing. Kita juga sering menjumpai peserta 

didik berkomunikasi dengan hewan peliharaannya itu, atau 

boneka yang menyerupai seolah-olahh binatang itu bisa 

berkomunikasi. Justru, terhadap hewan-hewan liar pun kita, 

peserta didik itu juga bersahabat karena kerap sesekali 

dipertunjukkan melalui media massa sebagian televisi swasta 

yang sekarang ini terus menerus menampilkan bermacam 

program lingkungan binatang.  

                                                             
30Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), h. 190-191. 
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Pengenalan dongeng binatang atau fabel merupakan salah 

satu media yang efektif untuk memajukan apresiasi sastra peserta 

didik. Pembelajaran teks fabel sebagai salah satu wujud 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di tingkat Sekolah 

Menengah Pertama merupakan formula pembelajaran yang relatif 

baru. Tidak seluruh pendidik atau pengajar bahasa dan sastra 

Indonesia memahami bentuk pembelajaran ini. Bahkan cibiran 

kadangkala muncul, karena pembelajaran teks fabel dianggap 

kembali ke bentuk pembelajaran klasik.
31

 

Pada dasarnya cerita binatang jenisnya singkat dengan alur 

yang sederhana sehingga mudah diikuti. Dalam sebuah cerita 

biasanya hanya dihadirkan beberapa binatang saja, misalnya 

hanya kancil dengan buaya, kancil dengan siput dan lain-lain. 

Tokoh binatang yang penting akan tampil dalam cerita-cerita 

yang lain, baik dengan lawan main binatang jenis yang sama atau 

jenis lain. Akan tetapi, karakter dan personifikasi yang 

disandangkan kepada binatang-binatang tersebut kurang lebih 

masih sama, termasuk di dalamnya peran sebagai tokoh antagonis 

dan protagonis. Ajaran moral yang ingin disampaikan tidak saja 

terdapat dalam karakteristik tokoh-tokoh binatang itu, tetapi juga 

pada alur cerita yang berisi ide-ide abstrak tertentu yang 

berhubungan dengan permasalahan kehidupan manusia. 

Dilihat dari waktu kemunculannya, cerita binatang dapat 

dikelompokkan ke dalam kisah klasik dan modern. Cerita hewan 

klasik ditujukan sebagai kisah yang sudah ada semenjak zaman 

silam, tetapi belum diketahui akurat kapan lahirnya, yang 

diwasiatkan sebagai turun-menurun lebih-lebih melalui media 

lisan. Di pihak lain, kisah hewan modern diartikan sebagai kisah 

yang timbul dalam periode yang relative belum lamaa dan 

terencana dicatat oleh penulis tertentu sebagai ungkapan 

kesusastraan. Jadi, berbeda halnya dengan cerita fabel lama yang 

muncul sekadar karena digunakan sebagai sarana mengajarkann 

moral khusus, kisah hewan modern muncul sebagai aktualisasi 

                                                             
31Novia Rizki Hapsari, “Pengembangan Buku Pengayaan Apresiasi Teks 

Fabel Bermuatan Nilai-nilai Karakter Bagi Siswa SMP”, Jurnal Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Vol. 5 No. 2, Tahun 2016, h. 15. 
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imajinatif pencatatan kreasi sastra. Penyusunan karya sastra yang 

berjenis ini terbukti amat disukai oleh pembaca, khususnya anak-

anak, maka ia ditulis antara lain juga dimaksudkan untuk 

menyenangkan dan atau memperlengkap bacaan sastra tersebut. 

Sekarang ini sudah banyak cerita binatang yang dapat dibaca 

lewat buku, majalah, dan surat-surat kabar, baik yang berupa 

modifikasi dan perluasan cerita lama maupun terlebih yang 

merupakan fabel modern. Tokoh binatang yang dihadirkan dan 

terdapat cerita yang bervariatif, tidak terbatas pada tokoh-tokoh 

tertentu sebagaimana yang didapatkan dalam cerita klasik. Satu 

hal yang masih kurang lebih sama, yaitu adanya objek untuk 

memberikan pengetahuan moral lewat tokoh dan alur cerita 

tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk 

kebutuhan penyediaan bacaan sastra bagi peserta didik, kita tidak 

perlu bingung memikirkan apakah cerita itu merupakan fabel 

klasik atau modern yang diutamakan adalah isi yang 

bermanfaat.
32

 

 

E. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengenai pengembangan media pembelajaran flip 

chart berbasis cerita fabel pada mata pelajaran IPA kelas V. 

Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang 

bersangkutan dengan penelitian ini. 

Pertama adalah penelitian dari Muhammad Sururudin pada tahun 

2016 yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Display Model 

Flipchart pada Mata Pelajaran IPA Sekolah Dasar”. Dilaksanakannya 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar display 

model flipchart pada mata pelajaran IPA dan untuk menguji kelayakan 

bahan ajar tersebut ditinjau setelah pembelajaran. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Sururudin relevan dengan penelitian 

pengembangan ini karena sama-sama membahas tentang 

pengembangan media ajar yaitu flipchart dan sama-sama 

menggunakan mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar. Perbedaan yang 

terdapat pada penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut 

menggunakan media flipchart sebagai model bahan ajar display, 

                                                             
32Burhan Nurgiyantoro, Op.Cit. h. 193-194. 
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sedangkan pada pengembangan media ini menggunakan media 

flipchart yang berbasis cerita fabel.
33

 

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang berjudul 

“Penggunaan Media Flipchart Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Deskripsi Kelas IV SDN Gunung Anyar Tambak”. Karangan 

Hendratno tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana 

cara penggunaan flipchart untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang saya gunakan 

karena sama-sama menggunakan media pembelajaran flipchart di 

sekolah dasar. Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah 

penggunaan flipchart untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi kelas IV, sedangkan pada penelitian ini media flipchart 

dikembangkan dengan berbasis cerita fabel pada mata pelajaran IPA 

kelas V.
34

 

 

F. Kerangka Berfikir 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research mengemukakan 

bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang 

baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang 

akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar 

variabel independen dan dependen.
35

 

Penerapan media pembelajaran merupakan salah satu cara 

menaikkan kualitas pembelajaran. Persoalan yang sering dijumpai 

dilapangan, media pembelajaran untuk mata pelajaran IPA masih 

sangat terbatas, pembelajaran cenderung dilaksanakan secara 

konvensional. Sajian materi hanya sekedar memakai bahan ajar seperti 

buku cetak maupun lks, penggunaan media terlihat relatif jarang. 

Pengembangan media ini bertujuan untuk menciptakan variasi baru 

                                                             
33 Muhammad Sururudin, “Pengembangan Bahan Ajar Display Model 

Flipchart Pada Mata Pelajaran IPA Sekolah Dasar”, Jurnal Education, Vol. 11 No. 
1, Tahun 2016. 

34 Hendratno, “Penggunaan Media Flipchart Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Kelas IV SDN Gunung Anyar Tambak”, Jurnal 

PGSD, Vol. 2 No. 2, Tahun 2014. 
35Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 

91. 
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didalam media pembelajaran IPA dan meningkatkan motivasi belajar 

IPA. 

Berlandaskan latar belakang dan rumusan maasalah diatas, bahwa 

kerangka berfikir dalam pengkajian ini yaitu rendahnya media yang 

digunakan dalam pembelajaran IPA. Sehingga pendidik cuma 

memakai buku pakett dan lks pada pembelajaran yang berjalan. Maka 

dari itu, instrumen yang tepat dipakai sebagai awal belajar untuk 

berhasil lebih kondusif pembelajaran yaitu media pembelajaran 

flipchart berbasiss cerita fabel pada mata pelajaran IPA, yang dapat 

berfungsi sebagai media penunjang dalam belajar pada mata pelajaran 

tersebut. Kerangka berfikir dalam penelitian pengembangan media 

pembelajaran flip chart pada mata pelajaran IPA dituangkan pada 

bagan berikut: 
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Pra penelitian ke sekolahh dengan mengadakan 

observasi dan Tanya jawab 

1. Pendidik hanya menggunakan buku paket dan 

lks dalam proses belajar mengajar. 

2. Masih kurangnya media pembelajaran di dalam 

proses pembelajaran IPA. 

3. Sudah pernah digunakannya media 

pembelajaran flip chart berbasis cerita fabel 

Rancangan produk awal 

Revisi 

Tidak Layak Layak 

Hasil akhir pengembangan media pembelajaran flip chart 

berbasis cerita fabel pada mata pelajaran IPA kelas V di 

SD/MI. 

Revisi 
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