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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Hakikat belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah melatih peserta didik 

menjadi saintis untuk melakukan penemuan baru terhadap fenomena alam 

sehingga menemukan produk ilmiah yang baru melalui proses ilmiah dan 

berlandaskan sikap ilmiah. Produk ilmiah baru yang dimaksud berupa fakta, 

konsep, generalisasi, prinsip, teori dan hukum (Subali, 2013:365). Hifni (2015:11) 

menjelaskan bahwa sains tersusun dari proses dan produk dimana prosesnya 

adalah metode ilmiah dan produknya adalah pengetahuan dan sikap ilmiah dengan 

pengembangan kemampuan berpikir logis siswa yang bersangkutan. 

Sains merupakan ilmu pengetahuan tentang dunia fisik yang dampaknya 

tidak hanya mengubah lingkungan, tetapi juga merubah pandangan dan 

pendekatan manusia terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

(Hifni, 2015:10). Sains menurut Setiawan (2016:39) merupakan pengetahuan hasil 

kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada henti-hentinya serta 

diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, sistematis, berobjek ,bermetode, 

dan berlaku secara universal. 

Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi siswa sehingga mampu menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah dengan baik. selain itu, pendidikan sains diharapkan 

dapat membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang 
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alam sekitar dengan cara mencari tahu dan melakukan sesuatu secara mandiri 

(Rahayu et al., 2012:64). IPA bukan sekedar kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

sesuatu hal yang baru (Hermono, 2012:42). 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti pembelajaran IPA adalah 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dibantu dengan guru yang mempelajari 

lingkungan sekitarnya. Cakupan materi IPA selain lingkungan sekitar yaitu 

manusia dan segala proses kehidupan serta energi yang ada di sekelilingnya. Mata 

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

sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

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

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 



12 
 

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

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs (BSNP, 2006:162). 

Menurut Tiarani (tt:1) Ruang lingkup mata pelajaran Sains meliputi dua 

aspek: Kerja ilmiah dan Pemahaman Konsep dan Penerapannya. Dalam 

pembelajaran IPA lebih menekankan pada proses dengan alasan bahwa IPA 

berkembang dari hasil observasi manusia tentang fenomena alam atau gejala alam 

baik gejala kebendaan maupun gejala peristiwa alam. Ruang Lingkup bahan 

kajian IPA untuk SD/MI dalam BSNP (2006:162) meliputi aspek-aspek berikut: 

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

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

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

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

dan pesawat sederhana. 

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

langit lainnya. 

Pembelajaran IPA yang di lakukan pada siswa kelas 4 khususnya materi 

panca indera tercantum pada SK 1. Memahami hubungan antara struktur organ 

tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya dengan KD 1.3 

Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera dengan fungsinya dan 

KD 1.4 Menerapkan cara memelihara kesehatan panca indera. Pembelajaran IPA 

yang di lakukan pada siswa kelas 4 tersebut didapat dari beberapa SK dan KD 

sebagai berikut yang sesuai dengan BSNP (2006:167): 
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Tabel 2.1 SK/KD Pembelajaran IPA Kelas 4 Sekolah Dasar 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Makhluk Hidup dan Proses 

Kehidupan 

1. Memahami hubungan antara 

struktur organ tubuh manusia 

dengan fungsinya, serta 

pemeliharaannya 

1.1. Mendeskripsikan hubungan antara 

struktur kerangka tubuh manusia 

dengan fungsinya 

1.2. Menerapkan cara memelihara 

kesehatan kerangka tubuh 

1.3. Mendeskripsikan hubungan antara 

struktur panca indera dengan 

fungsinya 

1.4. Menerapkan cara memelihara 

kesehatan panca indera 

2. Memahami hubungan antara 

struktur bagian tumbuhan dengan 

fungsinya 

2.1 Menjelaskan hubungan antara 

struktur akar tumbuhan dengan 

fungsinya 

2.2 Menjelaskan hubungan antara 

struktur batang tumbuhan dengan 

fungsinya 

2.3 Menjelaskan hubungan antara 

struktur daun tumbuhan dengan 

fungsinya 

2.4 Menjelaskan hubungan antara 

bunga dengan fungsinya 

3. Menggolongkan hewan, 

berdasarkan jenis makanannya 

3.1 Mengidentifikasi jenis makanan 

hewan 

3.2 Menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya 

4. Memahami daur hidup beragam 

jenis makhluk hidup 

4.1. Mendeskripsikan daur hidup 

beberapa hewan di lingkungan 

sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, 

kupu-kupu, kucing 

4.2. Menunjukkan kepedulian terhadap 

hewan peliharaan, misalnya 

kucing, ayam, ikan 

5. Memahami hubungan sesama 

makhluk hidup dan antara 

makhluk hidup dengan 

lingkungannya 

5.1 Mengidentifikasi beberapa jenis 

hubungan khas (simbiosis) dan 

hubungan “makan dan dimakan” 

antar makhluk hidup (rantai 

makanan) 

5.2 Mendeskripsikan hubungan antara 

makhluk hidup dengan 

lingkungannya 

Benda dan Sifatnya 

6. Memahami beragam sifat dan 

perubahan wujud benda serta 

berbagai cara penggunaan benda 

berdasarkan sifatnya 

6.1 Mengidentifikasi wujud benda 

padat, cair, dan gas memiliki sifat 

tertentu 

6.2 Mendeskripsikan terjadinya 

perubahan wujud cair    padat    cair; 

cair     gas     cair; padat     gas 

6.3 Menjelaskan hubungan antara sifat 

bahan dengan kegunaannya 

(Sumber BSNP, 2006:167) 
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2. Media Pembelajaran 

Menurut Putra et al. (2013:130) Kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi 

Teknologi dan komunikasi pendidikan (Association of Education and 

Comunication Technology/AECT) di Amerika, membatasi media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. 

Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat membantu 

dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru. Sebab dengan adanya media pembelajaran dapat memberikan manfaat 

tersendiri terhadap peserta didik. 

Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan informasi dari berbagai sumber secara terencana sehingga tercipta 

suasana belajar yang kondusif di mana penerima dapat mengikuti proses 

pembelajaran secara efisien dan efektif menurut (Prawiro, 2012:29). Pemakaian 

media pengajaran dalam proses mengajar berfungsi sebagai alat bantu untuk 

memperjelas pesan yang disampaikan guru. Selain itu, dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar 

(Fajarwati, 2016:39). 

Fadhli (2015:24) mengatakan A medium (jamak, media) merupakan sarana 

komunikasi dan sumber informasi, berasal dari bahasa latin yang berarti 

“diantara”, istilah tersebut merujuk pada apapun yang membawa informasi antara 

sumber dan juga penerima. Dengan media, peserta didik dapat termotivasi, terlibat 
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aktif secara fisik maupun psikis, serta memaksimalkan seluruh indera peserta 

didik dalam belajar sehingga dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

Menurut Iswahyudi (2013:62) Media pembelajaran sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dalam diri 

siswa. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan dan kondisi siswa, sehingga diharapkan siswa dapat terlibat secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran (Nugroho et al., 2013:12). Sehingga dalam 

pemilihan media diharapkan sesuai dengan ciri-ciri media pembelajaran secara 

umum menurut Mawarni (2015:39) sebagai berikut: 

a. Media pendidikan memiliki pengertian sebagai perangkat keras, yaitu sebagai 

benda yang dapat dilihat, didengar dan diraba oleh panca indera. 

b. Media pendidikan memiliki pengertiian sebagai perangkat lunak, yaitu: 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras, yang merupakan isi 

materi yang ingin disampaikan kepada siswa. 

c. Penekanan media pendidikan pada visual dan audio. 

d. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu papa proses belajar baik 

didalam maupun diluar kelas. 

e. Media pendidikan digunakan dalam rangkan komunikasi dan interaksi guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. 

f. Media pendidikan dapat dipergunakan secara massal, seperti radio dan TV. 

Dan kelompok kecil, seprti video, film, Serta perorangan seperti komputer. 

g. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan 

dengan penerapan suatu ilmu. 
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Selain ciri-ciri media pembelajaran diatas, media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan berdasarkan sifat, jangkauan dan teknik pemakaiannya menurut 

Novaliendry (2013:107). 

a. Dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 1) Media auditif, yaitu media yang 

hanya dapat didengar saja atau media yang mempunyai unsur suara., 2) Media 

visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur 

suara., 3) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. 

b. Dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: 1) Media yang 

memiliki daya liput yang luas dan serentak., 2) Media yang mempunyai daya 

liput yang tidak terbatas ruang dan waktu. 

c. Dari teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam: 1) Media yang 

diproyeksikan., 2) Media yang tidak diproyeksikan. 

Berdasarkan klasifikasi media pembelajaran diatas maka dapat dilihat fungsi 

dari suatu media pembelajaran dalam proses pembelajaran menurut Novaliendry 

(2013:108) sebagai berikut: a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian 

pesan dan informasi., b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi., c. Media 

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu., d. Media 

pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa dilingkungan mereka. 

Sedangkan menurut Mawarni (2015:41) menyebutkan 4 fungsi media 

pembelajaran, sebagai berikut: a. Fungsi atensi, menarik dan mengarahkan siswa 

untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran., b. Fungsi afektif, tingkat kebahagiaan 
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siswa ketika belajar melalui gambar., c. Fungsi kognitif, memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi dan pesan yang 

terkandung dalam gambar., d. Fungsi kompensatoris, memberikan konteks untuk 

memahami teks. 

Menurut Setiawan et al., (2016:36) Manfaat media pembelajaran secara 

umum adalah untuk membantu siswa dalam belajar secara optimal dan 

mempermudah interaksi antara guru dengan siswa itu sendiri sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. Menurut Mawarni (2015:40), Media pembelajaran 

diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut: a. Bahan yang disajikan 

menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa., b. Metode pembelajaran lebih 

bervariasi., c. Siswa menjadi lebih aktif melakukan aktifitas., d. Pembelajaran 

lebih menarik dan gairah belajar siswa meningkat., e. Mengatasi keterbatasan 

ruang., f. Siswa berkembang menurut minat dan kecepatannya., g. Memberikan 

rangsangan dan persamaan pengalaman., h. Memberikan persepsi akan sebuah 

konsepsi yang sama. 

Prinsip penggunaan media pembelajaran yang baik dalam proses 

pembelajaran menurut Aqib (2013:53) sebagai berikut: a. Setiap media memiliki 

kelebihan dan kekurangan., b. Gunakan media seperlunya, jangan berlebihan., c. 

Penggunaan media mampu mengaktifkan pelajar., d. Pemanfaatan media harus 

terencana dalam program pembelajaran., e. Hindari penggunaan media yang 

hanya sekedar mengisi waktu., f. Perlu persiapan yang cukup sebelum 

menggunakan media. 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti media pembelajaran 

adalah alata bantu yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sehingga 
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siswa dapat memahami materiyang telah disampaikan oleh guru tersebut. Media 

pembelajaran yang digunakan harus menarik dan dapat menumbuhkan semangat 

siswa sehingga dapat berperan aktif pada saat pembelajaran berlangsung serta 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Media yang digunakan juga harus berpedoman 

pada prinsip yang telah ada yaitu media yang digunakan sesuai kebutuhan, media 

dapat mendorong semangat siswa agar aktif dalam pembelajaran, diperlukannya 

beberapa intruksi sebelum menggunakan media. 

 

3. Karakteristik Siswa 

Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat 

menentukan tumbuh kembang seseorang selanjutnya. Yusuf (2011:47) 

mengemukakan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran manusia sebagai 

manusia, perilaku yang berkelainan pada saat dewasa dapat terdeteksi pada masa 

kanak-kanak. Trianto (2010:14) menjelaskan aspek tumbuh kembang anak 

terdapat pada 5 proses pengembangan, antara lain: 

a. Psikomotorik, berkaitan dengan kesehatan fisik, kekuatan motorik, kemampuan 

merawat diri sendiri, kemandirian dan rasa kompetensi. 

b. Kognitif-Intelektual, berkaitan dengan kreatifitas, penalaran, perkembangan 

bahasa, pengetahuan dasar umum dan pengenalan lingkungan hidup. 

c. Emosi, berkaitan dengan pengemdalian diri, ketekunan dan antusiasme 

terhadap sesuatu. 

d. Sosial, berkaitan dengan ketertiban, disiplin, kerjasama dan latian aturan main 

sosial. 
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e. Moral, berkaitan dengan perilaku benar dan salah serta perilaku baik atau 

buruk. 

Menurut Yusuf (2011:59-66) Fase atau usia sekolah dasar (7-12 tahun) 

ditandai dengan aktivitas motorik yang lincah baik motorik halus maupun motorik 

kasar. Pada usia ini anak juga sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual seperti 

membaca, menulis dan berhitung. Tidak hanya perkembangan intelektual saja 

tetapi juga perkembangan bahasa anak juga berkembang pesat khususnya 

kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata. Perkembangan emosi 

anak pada usia sekolah dasar terlihat dari kemampuan anak tersebut dalam 

mengontrol emosi melalui peniruan atau latihan (pembiasaan), sedangkan untuk 

perkembangan sosial anak mulai memiliki kesangggupan menyesuaikan diri 

terhadap suatu kelompok tertentu. 

Karakter anak usia 8-10 tahun secara spesifik (Trianto, 2010:18-19) yaitu: 

a. Ciri khas secara fisik/jasmani: 1) Aktif mengembangkan koordinasi otot besar 

dan kecil., 2) Kekuatan bertambah besar., 3) Ingin menguasai keterampilan 

dasar., 4) Senang olahraga dalam tim dan kegiatan atletik lainnya., 5) 

Mengikuti kata hati. 

b. Ciri khas secara mental/kognitif: 1) Selalu ingin belajar hal baru., 2) 

Kemampuan memahami orang lain mulai berkembang., 3) Mengenal rasa malu 

dalam kondisi tertentu., 4) Pemahaman konsep berkembang berdasarkan 

lingkungan sekitar., 5) Keterampilan menulis dan berbahasa terus 

berkembang., 6) Dapat memahami lebih dari seluruh gambar yang ada., 7) 

Sangat kreatif dan senang menemukan hal baru., 8) Rasa ingin tahu yang 

tinggi., 9) Mudah mengingat., 10) Mengetahui konsep benar dan salah. 
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c. Ciri khas secara sosial/emosional: 1) Lebih mengutamakan teman sebaya atau 

kelompok., 2) Pengaruh dari kelompok atau teman sangat kuat., 3) Lebih peka 

dalam memilih teman., 4) Umumnya mudah bergaul dan percaya diri., 5) 

Perilaku bersaing mulai berkembang., 6) Peka untuk bermain jujur., 7) 

Memperhatikan perilaku dan perbuatan orang dewasa., 8) Kesadaran 

berperilaku seperti orang yang berjenis kelamin sama mulai berkembang., 9) 

Mulai memisahkan diri dengan keluarga, dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

yang terpisah dari keluarga., 10) Selera humor berkembang., 11) Mengalami 

rangkaian emosi–takut, merasa bersalah, marah dan sebagainya., 12) 

Mengetahui pertiwa yang terjadi di sekitarnya, meskipun belum cukup dewasa 

untuk mengatasi akibatnya. 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti karakteristik siswa adalah 

kepribadian atau sifat atau perilaku anak yang dibawa sejak lahir hingga dewasa 

yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Secara umum karakteristik 

yang dimiliki  anak yaitu egosentris, aktif dan energik, rasa ingin tahu yang kuat, 

berjiwa petualang, spontan, senang berimajinasi, belum bisa berfikir secara 

abstrak dan unik. 

 

4. Adobe Flash  

Flash pertama kali diperkenalkan oleh Macromedia pada tahun 1997 dan 

telah memiliki standar interaktif dan animasi berkualitas tinggi pada Web. Mulai 

versi keduanya, Flash dilengkapi dengan fitur untuk mengekspor animasi ke 

dalam format video menurut (Suratno, 2012:59). Flash adalah salah satu program 

pembuatan animasi yang sangat handal. Kehandalan flash dibandingkan dengan 
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program yang lain adalah dalam hal ukuran file dari hasil animasinya yang kecil 

menurut (Iswahyudi et al., 2013:63). 

Flash juga menjadi salah satu alternatif dalam pembuatan animasi bergerak 

yang kemudian kita kenal dengan istilah kartun. Dengan program ini kita bisa 

berkreasi sesuai dengan selera serta imajinasi, satu hal lagi yang menjadi 

kehandalan program ini adalah memungkinkan penambahan sebuah program data 

base, walau sebenarnya ini tidak terlalu penting didalam pembuatan presentasi 

(Fajarwati, 2016:44). Adobe flash professional 8 dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran yang menarik dan interaktif karena di dalamnya terdapat teks, 

gambar, suara dan animasi. Seluruh siswa dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dengan program adobe flash professional 8 memungkinkan siswa 

belajar mandiri dalam memahami suatu konsep. Dengan begitu, diharapkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat tercapai (Fathiyati, 2012:212). 

Adobe flash merupakan sebuah program yang digunakan untuk membuat 

animasi multimedia yang interaktif dan website yang dinamis. Dengan Flash kita 

bisa langsung membuat gambar grafis vektor dan teks, mengimpor gambar grafis 

vektor, bitmaps, video dan sound, serta membuat simbol, sebagai suatu objek atau 

isi media yang dapat dipakai ulang (Dedi, 2015:7). Program ini banyak digunakan 

oleh para animator untuk menghasilkan animasi profesional. Diantara program-

program animasi, program flash ini adalah salah satu program yang paling umum 

dalam pembuatan halaman web animasi, game, company profilem, presentasi, 

movie dan tampilan animasi lainnya (Rofik, 2012:21). 

Beberapa kegunaan secara umum adobe flash dalam media pembelajaran 

(Rasyidi, 2014:20): 
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a. Bisa menampilkan navigasi yang lebih menarik. 

b. Mendukung fungsi audio atau visual bahkan keduanya. 

c. Memberikan fitur simulasi pada media 

d. Memberikan tampilan layout lebih menarik dan bisa di sesuaikan dengan tema. 

Menurut Suratno (2012:59-60) Flash memiliki banyak keunggulan 

dibandingkan dengan program lain yang sejenis, antara lain: 

a. Dapat membuat tombol interaktif dengan tombol movie atau objek yang lain. 

b. Dapat membuat transparasi warna dalam movie. 

c. Dapat membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. 

d. Dapat membuat gerakan animasi yang mengikuti alur yang ditetapkan. 

e. Dapat dikonversi dan dipublikasikan (publish) ke dalam beberapa tipe, 

diantaranya .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. 

f. Dapat mengolah dan membuat animasi dari objek Bitmap. 

g. Flash program animasi berbasis vector memiliki fleksibilitas dalam pembuatan 

objek-objek vector. 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti adobe flash adalah 

software yang digunakan untuk membuat suatu media audiovisual dan juga 

memiliki kemampuan menggambar animasi yang dapat menumbuhkan daya 

imajinasi serta mudah dipelajari. Kegunaan program ini yaitu dapat membuat 

gambar animasi, navigasi yang digunakan lebih menarik, penggabungan audio dan 

visual, tampilan layout lebih menarik, dapat membuat transparasi warna dan dapat 

dikonversi dan dipublikasikan (publish) ke dalam beberapa tipe, diantaranya .swf, 

.html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. 

. 
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5. Media Touch and Play 3D Images Berbasis Adobe Flash 

Media touch and play 3D images adalah suatu program yang akan 

membantu proses pembelajaran IPA materi panca indera yang akan dilakukan 

oleh guru. Media ini dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang 

jelas tentang materi panca indera yang terdiri atas pengertian panca indera, 

macam-macam panca indera manusia, cara kerja dan fungsi panca indera serta 

cara memelihara panca indera dengan baik dan benar. Media ini di desain supaya 

siswa dapat memahami materi panca indera dengan cara belajar secara mandiri. 

Media touch and play adalah pengembangan media 3D, dimana nantinya gambar 

penampang panca indera yang akan muncul pada aplikasi tersebut berbentuk 3D 

sehingga siswa dapat melihat secara langsung replika dari sistem panca indera 

yang dimiliki oleh manusia. 

Media 3D menurut Septian (2015:73) dapat mengarahkan imajinasi siwa 

terhadap suatu benda yang akan dijelaskan. Media 3 dimensi juga dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang sedang dipelajari sehingga 

terjadi interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Media Tiga Dimensi (3D) yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya 

adalah benda model. Model adalah benda tiruan tiga dimensional dari objek nyata 

yang terlalu besar atau mungkin terlalu mahal untuk ditampilkan didalam kelas 

(Septian, 2015:74). 

Zubaidi (2014:4) mengatakan bahwa media sederhana tiga dimensi 

memiliki kelebihan-kelebihan, diantaranya yaitu: a. memberikan pengalaman 

secara langsung; b. penyajian secara konkrit; c. dapat menunjukkan obyek secara 

utuh baik konstruksinya maupun cara kerjanya; d. dapat memperlihatkan struktur 
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organisasi secara jelas; e. dapat menunjukkan akar suatu proses secara jelas. 

Selain itu, media tiga dimensi juga memiliki kelemahan yaitu tidak bisa 

menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan 

ruang yang besar, dan perawatannya rumit. 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti Media Touch and Play 3D 

Images adalah suatu media pembelajaran audiovisual berbasis adobe flash yang 

dapat membantu siswa kelas 4 sekolah dasar dalam mempelajari materi panca 

indera. Media ini dioperasikan secara mandiri dengan cara memilih tombol yang 

sudah tersedia pada media tersebut untuk mempelajari isi dari materi yang ada 

dalam media tersebut. Kelebihan media ini yaitu gambar yang disediakan berupa 

gambar/video 3D yang merupakan replika organ panca indera yang 

sesungguhnya, selain itu siswa juga dapat mengoperasikan sendiri media yang 

tersedia sehingga media bisa digunakan sebagai sarana bermain dan belajar. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengembangan media yang dilakukan oleh penulis berdasarkan 

penelitian pengembangan media yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. 

Penelitian pengembangan media yang terkait adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Fathiyati dan Utami (2012). Penelitian pengembangan ini membahas tentang 

media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran biologi kelas 11 materi 

pokok sistem reproduksi manusia dengan menggunakan aplikasi adobe flash. 

Pada penelitian pengembangan ini menggunakan metode penelitian Research and 

Development model prosedural. Prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap yaitu: 

tahap awal yang terdiri dari mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan serta 
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membuat rancangan media, tahap kedua yang terdiri dari pembuatan media dan 

juga validasi kepada para ahli, tahap ketiga yang terdiri dari melakukan ujicoba 

produk dan penilaian produk yang dilakukan oleh siswa dan juga guru mata 

pelajaran biologi. Persamaan penelitian pengembangan media ini dengan 

penelitian pengembangan media yang dilakukan penulis adalah penggunaan 

aplikasi adobe flash dalam pengembangannya, media yang dikembangkan untuk 

pembelajaran IPA serta metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode 

Research and Development sedangkan perbedaannya terletak pada subyek 

penelitian. Pada penelitian sebelumnya media yang dikembangkan dalam 

melakukan penelitian adalah media untuk kelas 11 SMA sedangkan media yang 

akan dikembangkan peneliti adalah media untuk siswa sekolah dasar kelas 4.  

Selain itu, penelitian pengembangan yang terkait selanjutnya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Mubarok (2016). Penelitian pengembangan ini 

membahas tentang media pembelajaran yang menunjang kompetensi sistem bahan 

bakar konvensional siswa kelas XI TKR dengan menggunakan aplikasi adobe 

flash. Pada penelitian pengembangan ini menggunakan metode penelitian 

Research and Development. Persamaan penelitian pengembangan media ini 

dengan penelitian pengembangan media yang dilakukan penulis adalah 

penggunaan aplikasi adobe flash dalam pengembangannya dan juga metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode Research and Development. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada materi yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, 

fokus pada materi tentang kejuruan kompetensi sistem bahan bakar konvesional 

kelas 11 sedangkan peneliti fokus pada materi panca indera kelas 4 sekolah dasar. 

 



26 

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian 

pengembangan media touch and play 3D images dilakukan untuk membantu guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA tentang panca indera. Adapun 

kerangka pikir penelitian pengembangan ini sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Pengembangan 
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