
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ruang Lingkup Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari kata latin, yakni medius yang berarti pengantar atau 

perantara sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan anak 

didik. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif (Rosyada, 2008). Media pembelajaran merupakan penghubung 

komunikasi yang terencana demi ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu (Sumanto, 2012). Media yang digunakan sebagai pembawa 

pesan atau informasi pengajaran disebut sebagai media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai penghubung atau perantara guru 

kepada siswa maupun sebaliknya sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat siswa sehingga proses belajar mengajar efesien dan efektif.  

2.1.2 Ciri Media Pembelajaran 

Gerlach dan Elly, 1971 (dalam Arsyad, 2011) mengemukakan ciri media 

menjadi alasan dalam penggunaan media yang dapat dilakukan apabila guru 

kurang efisien dalam melakukan pengajaran: 
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1. Ciri Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam menyimpan, 

melestarikan dan merekonstruksikan suatu objek atau peristiwa. Sebagai contoh 

peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Siswa bisa mempelajari peristiwa-peristiwa 

bersejarah melalui media pembelajaran berupa rekaman video, dokumentasi, dan 

foto-foto. 

2. Ciri Manipulatif 

Ciri manipulatif erat kaitannya dengan kejadian yang berlangsung berhari-

hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu beberapa menit saja. 

Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati secara langsung dengan mudah 

diamati melalui media pembelajaran berupa rekaman video dan foto. Sebagai 

contoh siswa ingin mempelajari perkembangan janin dalam rahim ibu selama 

sembilan bulan. Melalui bantuan media pembelajaran, waktu dapat dipersingkat 

dengan menampilkan hal-hal yang dirasa penting saja melalui rekaman video 

misalnya. 

3. Ciri Distributif 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan 

kepada siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Sebagai contoh 

penggunaan CD, flashdisk, dan sebagainya dapat memudahkan guru untuk 

mendistribusikan bahan pembelajaran. Inforrmasi yang terdapat didalamnya akan 

selalu terjaga sebagaimana aslinya. 
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2.1.3 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi utama media pembelajaran merupakan sumber belajar yang 

bertujuan mempermudah kegiatan belajar mengajar. Menurut Rosyada (2008) 

fungsi media pembelajaran diantaranya sebagai: a) Media pembelajaran sebagai 

sumber belajar; b) Media pembelajaran sebagai perbendaharaan kata atau yang 

sering disebut semantik; c) Karekteristik atau manipulatif; d) Meningkatkan 

kognitif, afektif, dan atensi melalui psikologis. kognitif yaitu siswa mendapatkan 

dan menggunakan bentuk representasi yang mewakili objek yang akan dipelajari, 

afektif yaitu menggugah emosi dan perasaan siswa terhadap suatu hal, dan atensi 

yaitu menigkatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dipelajari. 

Media selain sebagai sumber belajar berfungsi juga dalam proses 

perkembangan siswa. Fungsi media pembelajaran khususnya media visual (yang 

hanya bisa dilihat) menurut Arsyad (2009) adalah (1) fungsi atensi, (2) fungsi 

afektif, (3) fungsi kognitif, (4) fungsi kompensatoris. Penggunaan media dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi, karena menarik untuk dipelajari 

serta guru juga lebih mudah dalam penyampaian materi. Proses pembelajaran 

yang diharapkan nyaman dalam arti siswa dan guru sama-sama aktif dan dengan 

mudah mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi Media dari beberapa pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media memiliki fungsi atensi, fungsi afektif, 

fungsi kognitif, dan psikologis yang diperlukan untuk siswa dalam berproses 

belajar. 

Pengguanaan media pembelajaran secara praktis bermanfaat dalam kegiatan 

belajar mengajar yaitu sebagai berikut: (1) media pembelajaran memperjelas 
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penyampaian informasi dan penyajian pesan sehingga proses dan hasil belajar 

lebih lancar, (2) media pembelajaran mengarahkan dan meningkatkan perhatian 

siswa sehingga motivasi belajar siswa timbul dengan sendirinya, 3) media 

pembelajaran bisa menanggulangi keterbatasan waktu, indera, tempat, serta ruang, 

(4) media pembelajaran memberikan pengalaman yang sama pada siswa tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka (Arsyad, 2009). 

Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah a) kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih interaktif yaitu pembelajaran dalam dua arah; b) kegiatan 

belajar-mengajar lebih efisien; c) proses pembelajaran lebih menarik; d) proses 

pembelajaran dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja; e) pendidik lebih 

berperan sebagai fasilitator (Widodo, 2008). Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran dapat mempermudah 

penyampaian pesan dan informasi, mengatasi keterbatasan tempat, waktu, tenaga 

dan daya indera, kegiatan pembelajaran menarik, meningkatkan semangat belajar 

dan menimbulkan rangsangan yang sama dan persepsi yang sama terhadap suatu 

hal yang dipelajari. 

2.1.4 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran terdiri dari berbagai macam kelompok yang bertujuan 

memperbaiki kekurangan-kekurangan proses pembelajaran. Media pembelajaran 

secara umum dibagi menjadi empat kelompok yaitu: a) media hasil teknologi 

cetak, b) media hasil teknologi audio visual, c) media hasil teknologi komputer d) 

media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Media pembelajaran terdiri 
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dari tujuh kelompok media penyaji yaitu media obyek dan interaktif (Susilana, 

2009).  

Klasifikasi media pembelajaran menurut Daryanto (2011) dilakukan 

berdasarkan karakteristik jenis media dan tujuan pemakaian. Daryanto 

memperkenalkan lima model media dari informasi peneliti-peneliti luar, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Schramm (1985) mengemukakan bahwa, penggolongan media meliputi tiga hal 

yaitu media rumit, mahal, dan sederhana. Media dikelompokkan menurut daya 

liputan, yaitu 1) liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan faksimile; 2) 

liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster audio tape; 3) 

media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar komputer 

dan telepon. 

2. Gagne mengemukakan bahwa, media golongkan menjadi tujuh golongan, yaitu 

media yang dapat didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar 

lisan, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok 

media pembelajaran dihubungkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi 

hirarki belajar yang dikembangkan, yaitu sebagai alat dalam belajar, menarik 

minat belajar, contoh sikap belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara 

berfikir, berisikan ilmu yang memadai, menilai prestasi, dan dapat memberi 

umpan balik. 

3. Allen mengemukakan bahwa, media pembelajaran dibagi menjadi sembilan 

kelompok, yaitu; visual diam, film, televisi, obyek tiga dimensi, rekaman, 

pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. 
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Kesembilan kelompok tersebut disesuaikan dengan tujuan belajar, antara lain; 

info faktual, visual prinsip dan konsep prosedur, ketrampilan, dan sikap. 

4. Gerlach dan Elly (1971) mengemukakan bahwa, media dibedakan berdasarkan 

ciri fisiknya sehingga media pembelajaran dibagi menjadi delapan kelompok, 

yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, 

gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. 

5. Ibrahim (1997) mengemukakan bahwa, media diklasifikasikan berdasarkan 

ukuran, kompleksitas alat dan perlengkapanya sehingga media pembelajaran 

dibagi menjadi lima kelompok, yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi; media 

tanpa proyesi tiga dimensi; media proyeksi;  teleivisi, video, komputer.  

2.1.5 Prinsip-prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

 

Mahnun (2012) mengemukakan prinsip-prinsip pemilihan media 

pembelajaran pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuan dan tujuan penggunaan 

media itu sendiri. Ada beberapa prinsip yang dikenalkan oleh Mahnun dari 

informasi peneliti-peneliti lain, diantaranya sebagai berikut: 

1. Ely (1982): pengunaan media seharusnya tidak terlepas dari konteks bahwa 

media adalah salah satu komponen dalam sistem instruksional. Komponen-

komponen instruksional lainnya seperti karekteristik siswa, bahan ajar, 

suasana dan kenyamanan kelas, strategi pembelajaran, kelompok belajar, 

sumber dan waktu belajar dan prosedur dalam penilaian harus 

dipertimbangkan. 

2. Dick dan Carey (1978) mengemukakan bahwa pemilihan media harus 

mempertimbangkan setidaknya empat faktor disamping kesesuaian dengan 
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perilaku belajar siswa, yaitu pertama ketersediaan sumber setempat, artinya 

apabila media yang dibutuhkan tidak terdapat pada sumber yang ada, maka 

media harus dibuat atau dibeli. Kedua adalah ketersedian dana, tenaga dan 

fasilitas dalam pembuatan atau pembeliaan media. Ketiga adalah faktor 

ketahanan dan perawatan media yaitu menyangkut keluwesan, kepraktisan 

dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama, artinya 

bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan 

kapanpun serta kemudahan dalam penggunaannya. 

3. Musfiqon  (2012) mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip utama yang  

menjadi rujukan guru dalam memilih media pembelajaran, yaitu (1) efisiensi 

dan efektifitas, (2) relevansi, (3) produktifitas. Prinsip pemilihan media 

berdasarkan tiga pendapat tersebut artinya harus berdasarkan kebutuhan 

dalam pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tidak mudah beberapa 

hal yang harus diperhatikan adalah ketepatan dan kesesuaian media 

pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar. 

Analisis mendalam diperlukan untuk mempertimbangkan aspek dan prinsip-

prinsip tertentu agar pemilihan media bisa lebih cepat. 

2.1.6 Faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Media Pembelajaran 

Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media harus 

dipertimbangkan karena tidak mudah dalam pemenuhan kebutuhan siswa, 

walaupun penggunaan media  sudah tepat tetapi jika tidak sesusai dengan 

kebutuhan siswa maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. 

Sadiman (2010) mengemukakan, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, 

faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar-mengajar, 
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kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga 

perlu dipertimbangkan. Mempertimbangkan pemilihan media meliputi, berapa 

harganya, waktu yang diperlukan untuk mendapatkannya, dan format apa yang 

memenuhi selera pemakai (misalnya siswa dan guru). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran, yaitu 

a) objektifitas, b) program pembelajaran, c) sasaran program, d) situasi dan 

kondisi, e) kualitas teknik. Objektifitas dipilih karena keperluan sistem belajar 

mengenai metode yang dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru 

kemudian program pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 

baik menyangkut isi, struktur maupun kedalamnya (Sutikno, 2013). 

Pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan atau mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.  

 

2.2 Media Pembelajaran Tiga Dimensi 

2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran Tiga Dimensi 

Media tiga dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang 

penyajiannya secara visual tiga dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud 

sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai 

tiruan yang mewakili aslinya. Benda asli ketika akan difungsikan sebagai media 

pembelajaran dapat dibawa langsung ke kelas, atau siswa sekelas dikerahkan 

langsung ke dunia sesungguhnya di mana benda asli itu berada. Apabila benda 

aslinya sulit untuk dibawa ke kelas atau kelas tidak mungkin dihadapkan langsung 

ke tempat di mana benda itu berada, maka benda tiruannya dapat pula berfungsi 

sebagai media pembelajaran yang efektif. 
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Media tiga dimensi yang dapat diproduksi dengan mudah, adalah tergolong 

sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya, karena tanpa harus 

memerlukan keahlian khusus, dapat dibuat sendiri oleh guru, bahannya mudah 

diperoleh di lingkungan sekitar. Moedjiono dalam Santyasa (2007) mengatakan 

bahwa media sederhana tiga dimensi memiliki kelebihan-kelebihan: memberikan 

pengalaman secara langsung, penyajian secara kongkrit dan menghindari 

verbalisme, dapat menunjukkan obyek secara utuh baik konstruksi maupun cara 

kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dapat 

menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Sedangkan kelemahan-kelemahannya 

adalah: tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar, penyimpanannya 

memerlukan ruang yang besar dan perawatannya rumit.  

FLOGWIP dikategorikan sebagai media dari jenis media pembelajaran tiga 

dimensi yang lebih spesifik lagi yaitu ke media tiruan. FLOGWIP 

menggambarkan sebuah fenomena banjir dan penyerapan air tanah. Santyasa 

(2007) mengemukakan bahwa media pembelajaran tiga dimensi adalah media 

yang berupa model, pembelajaran menggunakan model pembelajaran dilakukan 

pada beberapa pokok bahasan yang tidak mungkin melalui pengalaman langsung 

atau menggunakan benda sebenarnya. 

2.2.2 Karakteristik Media Pembelajaran Tiga Dimensi 

Media pembelajaran tiga dimensi memiliki karakteristik yang membuatnya 

berbeda dengan media pembelajaran lainnya. Santyasa (2007) mengemukakan 

karakteristik media pembelajaran tiga dimensi sebagai berikut: 

1. Media yang disajikan secara visual tiga dimensional. 
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2. Media bisa berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati dan dapat 

pula sebagai tiruan yang mewakili aslinya. 

3. Media mampu memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara 

kongkrit dan menghindari verbalisme. 

4. Media mampu menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi maupun cara 

kerjanya dan dapat memperlihatkan strukur organisasi secara jelas. 

5. Media pembelajaran dapat dibawa langsung ke kelas, atau siswa sekelas 

dikerahkan langsung ke dunia sesungguhnya di mana benda asli itu berada. 

6. Media dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. 

7. Media tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. 

8. Penyimpanan memerlukan ruang yang besar dan perawatannya rumit. 

9. Mengatasi kesulitan yang muncul ketika mempelajari obyek yang terlalu besar. 

2.2.3 Fungsi dan Keuntungan Media Pembelajaran Tiga Dimensi 

Media pembelajaran tiga dimensi berfungsi utama sebagai sumber belajar 

dan bermanfaat memudahkan proses belajar. Berikut adalah beberapa fungsi dan 

keuntungan pengguanaan media pembelajaran tiga dimensi menurut Santyasa 

(2007). 

Fungsi Media Pembelajaran tiga dimensi yaitu:  

1. Memudahkan mempelajari obyek yang terlalu besar 

2. Sebagai sumber belajar yang telah lampau 

3. Sebagai alat pembelajaran obyek-obyek yang tidak terjanggkau  

4. Sebagai sumber belajar obyek-obyek yang terjangkau namun tidak memiliki 

keterangan yang representatif (contoh; hidung dan mata manusia) 
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5. Sebagai alat pembelajaran obyek atau kontruksi yang abstrak dalam prosesnya 

(contoh; sistem peredaran darah, sistem pencernaan dan sistem pernafasan pada 

manusia) 

Keuntungan-keuntungan menggunakan media pembelajaran tiga dimensi yaitu: 

1. Belajar dapat difokuskan pada bagian yang penting-penting saja  

2. Dapat mempertunjukkan struktur dalam suatu obyek secara utuh baik 

konstruksi maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi 

secara jelas,  siswa memperoleh pengalaman yang konkrit.  

3. Ditinjau dari cara membuat, bentuk dan tujuan penggunaan model dapat 

dibedakan atas: model perbandingan (misalnya globe), model yang 

disederhanakan, model irisan, model susunan, model terbuka, model utuh, 

boneka, dan topeng. 

 

2.3 Pengembangan Media Pembelajaran FLOGWIP  

2.3.1 Pengertian  FLOGWIP  

FLOGWIP berasal dari kata Floods Phenomena dan Ground Water 

Infiltration, Floods Phenomena  yang berarti fenomena banjir dan Ground Water 

Infiltration yang berarti penyerapan air tanah, jadi media pembelajaran FLOGWIP 

dapat diartikan media pembelajaran yang menjelaskan konsep tentang banjir dan 

penyerapan air tanah. Media ini adalah media pembelajaran tiga dimensi yang 

berbasis percobaan sains, terdiri dari empat bagian yang mencerminkan empat 

model lingkungan. Fokus media adalah pada konsep banjir dan cara 

pencegahannya. 
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Media ini adalah pengembangan dari media pembelajaran yang terdiri 

variabel kontrol air, tanah, dan miniatur rumah dan mainan hewan yang diletakkan 

pada dua wadah A dan B. Perlakuan yang diberikan pada wadah A adalah pada 

tanah yang dibuat menyerupai bukit di tanami rumput dan pada wadah B tanah 

dibiarkan saja kemudian disiram dengan air. Media tersebut dikembangkan oleh 

peneliti dengan merubah varibel kontrol menjadi tanah dan air yang diletakkan 

pada empat model yaitu model ekosistem (tanah), model hutan (pohon dan 

rumput), model padang (rumput), model landscape kota (landscape kota) dengan 

empat perlakuan yang berbeda yaitu tanah saja, ditanami pohon dan rumput, 

ditanami rumput, dan  meletakkan landscape perumahan dengan biopori. 

Media sebelumnya hanya memperlihatkan air permukaan tanah tanpa dapat 

diukur dan proses pemberian air dilakukan secara manual. FLOGWIP sebagai 

media yang dikembangkan memiliki beberapa kelebihan dari media sebelumnya 

yaitu: a) tidak hanya memperlihatkan air permukaan tanah tapi juga air aliran 

bawah tanah; b) air yang dihasilkan juga dapat di ukur; c) lingkungan yang 

disajikan lebih beragam; d) air yang disimulasikan sebagai hujan diberikan secara 

hujan buatan (menggunakan pipa dan pompa).  

2.3.2 Komponen FLOGWIP  

 FLOGWIP (Floods and Ground Water Infiltration Phenomena)  terdiri dari 

empat bagian yang merupakan replika dari empat lingkungan yang berbeda yaitu 

model ekosistem, model hutan, model lapang, dan model landscape kota. Berikut 

adalah deskripsi bagian-bagian dari FLOGWIP: 
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1. Model Ekosistem 

Bagian ini terdiri dari tanah saja tanpa ditanami apapun, tanah gundul yang 

dihujani akan mengalami erosi. Teori erosi yang dikemukan oleh Paimin (2009)  

erosi adalah sebuah peristiwa akibat transportasi angin, karakteristik hujan, air 

atau es akibat pengaruh gravitasi. Tanah memiliki kemampuan potensial 

menyerap air yaitu, kemampuan potensial ini lebih rendah daripada kemampuan 

menyerap tanaman (Sukarsono,2016). Berdasarkan teori tersebut maka air 

permukaan tanah yang dihasilkan pada bagian ini akan berwarna keruh dengan 

volume lebih tinggi dibandingkan dengan air aliran bawah tanah, desain model 

ekosistem dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Ekosistem (Sumber Pribadi, 2017) 

Keterangan: 

1. = Pipa dengan spuyer sebagai pembuat hujan buatan 

2. = Tanah (2 kg) 

3. = Lubang aliran permukaan dan bawah tanah  

4. = Tatakan kaca dengan tinggi 5 cm 

5. = Dua gelas ukur untuk mengukur air yang keluar 

6. = Tinggi kotak kaca 60 cm 

7. = Tinggi permukaan tanah bagian belakang 10 cm 

8. = Tinggi permukaan tanah bagian depan 5 cm 

9. = tinggi kaki kotak 60 cm 

10. = pipa paralon. 
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2. Model Hutan 

Bagian ini terdiri dari tanah yang di tanami pohon cemara dan rumput, 

pohon dan rumput yang dihujani akan menyerap air hujan dengan baik. Sukarsono 

(2016) mengemukakan bahwa tumbuhan dapat menyerap air dan mineral dari dari 

dalam tanah hingga ratusan meter. Tanaman berkayu memiliki kemampuan 

mencegah erosi dan mengkonservasi air (air hujan) dan tanah lebih baik daripada 

tanaman tidak berkayu (Nurjanah, 2012). Berdasarkan teori di atas maka 

diharapkan air permukaan tanah yang dihasilkan pada bagian ini volumenya akan 

lebih rendah dibandingkan dengan air aliran bawah tanah dan berwarna bening, 

desain model hutan dapat dilihat pada gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Hutan (Sumber Pribadi, 2017) 

Keterangan: 

1 = Pipa dengan spuyer sebagai pembuat hujan buatan 

2 = Tanah dengan tanaman cemara dan rumput 

3 = Lubang aliran permukaan dan bawah tanah 

4 = Tatakan kaca dengan tinggi 5 cm 

5 = Dua gelas ukur untuk mengukur air yang keluar 

6 = Tinggi kotak 60 cm 

7 = Tinggi permukaan tanah bagian belakang 10 cm 

8 = Tinggi permukaan tanah bagian depan 5 cm 

9 = tinggi kaki kotak 60 cm 

10 = pipa paralon. 
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3. Model Ladang 

Bagian ini terdiri dari tanah yang ditanami rumput, rumput yang dihujani 

akan menyerap air hujan dengan baik. Sukarsono (2016) mengemukakan bahwa 

rumput dapat menyerap air dan mineral namun tidak sebaik pohon. Subdiyakto 

(2011) mengemukakan bahwa kemampuan menyerap air oleh tanaman 

bergantung pada akar tanamanan, semakin panjang akar tanamannya maka akan 

semakin tinggi kemampuan menyerap airnya. Berdasarkan teori di atas maka 

diharapkan air permukaan tanah yang dihasilkan pada bagian ini sedikit, 

sedangkan air aliran bawah tanah yang dihasilkan akan berwarna agak bening, 

desain model ladang dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Ladang (Sumber Pribadi, 2017) 

Keterangan: 

1 = Pipa dengan spuyer sebagai pembuat hujan buatan 

2 = Tanah dan ditanami rumput 

3 = Lubang aliran permukaan dan bawah tanah 

4 = Tatakan kaca dengan tinggi 5 cm 

5 = Dua gelas ukur untuk mengukur air yang keluar 

6 = Tinggi kotak 60 cm 

7 = Tinggi permukaan tanah bagian belakang 10 cm 

8 = Tinggi permukaan tanah bagian depan 5 cm 

9 = tinggi kaki kotak 60 cm 

10 = pipa paralon. 
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4. Model Landscape Kota 

Bagian ini terdiri dari lanscape perumahan dengan biopori, bagian ini dapat 

menghasilakan dua keadaan yang berbeda, pertama saat biopoti ditutup dan 

dibuka. Yulaelawati (2008) mengemukakan bahwa lubang resapan biopori adalah 

metode resapn air yang ditujukan mengatasi banjir dengan cara meningkatkan 

daya resap pada air tanah. Berdasarkan teori di atas maka diharapkan air 

permukaan tanah yang dihasilkan pada bagian saat biopori di tutup adalah banyak, 

saat biopori di buka maka air yang dihasilkan sedikit. Air aliran bawah tanah yang 

dihasilkan pada saat biopori ditutup adalah sedikit, sedangkan saat biopori di buka 

air yang dihasilkan banyak, desain model landscape Kota dapat dilihat pada 

gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Landscape Kota (Sumber Pribadi, 2017) 

Keterangan: 

1 = Pipa dengan spuyer sebagai pembuat hujan buatan 

2 = Tanah dan di semen dibuat menyerupai kota 

3 = Lubang aliran permukaan bawah tanah 

4 = Tatakan kaca dengan tinggi 5 cm 

5 = Dua gelas ukur untuk mengukur air yang keluar 

6 = Tinggi kotak 60 cm 

7 = Tinggi permukaan tanah bagian belakang 10 cm 

8 = Tinggi permukaan tanah bagian depan 5 cm 

9 = tinggi kaki kotak 60 cm 

10 = pipa paralon. 
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2.3.3 FLOGWIP sebagai Media Pembelajaran 

Media pembelajaran Floods and Ground Water Infiltration Phenomena 

(FLOGWIP) merupakan alternatif tersendiri untuk guru, selain belum adanya 

media yang relevan untuk menjelaskan konsep hidrologi dan banjir. Muhasyaroh 

(2015) mengemukakan dalam pembelajaran media apapun dapat digunakan 

termasuk media berbasis percobaan, selain menarik, mampu membantu siswa 

dapat merangsang keaktifan siswa dalam menguasi pemahaman konsep materi 

karena siswa dapat menghubungkan sebab dan akibat melalui percobaan. Media 

berbasis percobaan dapat digunakan dalam mata pelajaran IPA karena dapat 

membantu mengemukanan konsep sains yang abstrak jika hanya dijelaskan. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 kegiatan belajar mengajar 

difokuskan pada keterampilan proses dan active learning, maka fungsi media 

pembelajaran menjadi semakin penting. Penelitian oleh Kurniawan (2013) 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pembuatan media dengan melibatkan 

kreativitas siswa mampu meningkatkan dan mengembangkan kreativitas siswa 

juga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Media pembelajaran adalah 

alat perantara/ penyampaian informasi dari pendidik kepada siswa. Media dapat 

dikatakan baik jika mampu juga melibatkan siswa didalamnya sehingga kognitif 

dan psikomotor pembelajaran siswa dapat dicapai. 

 

2.4 Penguasaan Konsep 

2.4.1 Pengertian Konsep 

Flavel (dalam Dahar 2011) mengatakan bahwa konsep-konsep dapat 

berbeda dalam tujuh dimensi, yaitu sebagai berikut; 
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1. Atribut 

Setiap konsep mempunyai sejmulah atribut yang berbeda, sebuah konsep 

harus mempunyai atribut yang relevan dan atribut yang tidak relevan. Contoh; 

konsep meja harus mempunyai suatu permukaan datar dan sambungan-

sambungan yang mengarah ke bawah yang mengangkat permukaan itu dari lantai. 

Atribut dapat berupa fisik, seperti warna, tinggi, bentuk, atau dapat juga berupa 

fungsional. 

2. Struktur 

Struktur menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut. 

Berikut tiga macam struktur yang dikenal: 

a. Konsep konjungtif 

Konsep konjungtif adalah konsep yang didalamnya terdapat dua atau 

lebih sifat sehingga dapat memenuhi syarat sebagai contoh konsep. Contohnya; 

seorang aktris adalah seorang wanita yang bermain dalam film. Dua atribut 

yaitu wanita dan bermain dalam film harus ada agar dapat mewakili konsep 

aktris. 

b. Konsep disjungtif 

Konsep disjungtif adalah konsep yang di dalamnya satu dari dua atau 

lebih sifat yang harus ada. Contohnya; paman merupakan konsep disjungtif. 

Paman dapat merupakan kakak ibu atau ayah atau seseorang pria yang menikah 

dnegan kakak wanita ayah atau ibu.   
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c. Konsep relasional 

Konsep relasional menyatakan hubungan tertentu antara atribut konsep. 

Kelas sosial merupakan suatu contoh konsep relasional. Kelas sosial ditentukan 

oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan atau pekerjaan, dan 

faktor-faktor lainnya. 

3. Keabstrakan 

Konsep-konsep dapat dilihat konkret atau konsep iti terdiri atas konsep-

konsep lain. Contohnya; suatu segi tiga dapat dilihat; keinginan lebih abstrak. 

4. Keinklusifan 

Keinklusifan ditujukan pada jumblah contoh yang terlibat dalam konsep itu. 

Bagi seorang anak kecil, konsep kucing ditujukan pada seekor hewan tertentu, 

yaitu kucing keluarga. bila anak telah mengenal beberapa kucing lainnya, konsep 

kucing akan menjadi lebih luas, termasuk lebih banyak contoh. 

5. Generalitas atau keumuman 

Generalitas atau keumuman bila diklasifikasikan, konsep dapat bebrbeda 

dalam posisi superordinant atau subordinatnya. Konsep wortel adalah subordinat 

terhadap sayuran, selanjutnya konsep sayuran subordinat terhadap konsep 

tanaman dapat dimakan, semakin umum suatu konsep, semakin banyak asosiasi 

yang dapat dibuat dengan konsep lainnya. 

6. Ketepatan 

Ketepatan suatu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan aturan untuk 

membedakan contoh dengan noncontoh suatu konsep.  
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7. Kekuatan  

Kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa 

konsep itu penting. 

Menurut  Rosser (dalam Dahar 2011) konsep adalah suatu abtraksi yang 

mewakili satu kelas objek, kejadian, kegiatan, atau hubungan yang mempunyai 

atribut yang sama. Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak 

yang menghubungkan orang dengan kelompok benda, peristiwa, atau pemikiran. 

Lahirnya konsep karena adanya kesadaran atas atribut kelas yang ditunjukkan 

oleh simbol. Pengajaran materi konsep, tentunya guru harus memperhatikan 

aspek-aspek yang berkenaan dengan pengajaran materi konsep, seperti bagaimana 

penyampaian konsep tersebut.  

2.4.2 Tingkat Pencapaian Konsep 

Konsep berkembang melalui satu seri tingkatan, tingkatan-tingkatan itu 

mulai dengan hanya mampu menunjukkan suatu contoh suatu konsep hingga 

dapat sepenuhnya menjelaskan atribut-atribut konsep. Guru tidak dapat memaksa 

semua siswa mencapai tingkatan yang sama. Dahar (2011) mengemukakan bahwa 

setiap orang memiliki kemampuan masing-masing dalam memjelaskan konsep 

yang diterimanya.  

Klausimeier (dalam Dahar, 2011) mengemukakan bahwa tingkat pencapaian 

konsep terdiri dari empat tingkatan yaitu: tingkat konkret, tingkat identitas, tingkat 

klasifikasi, dan tingkat formal. Berikut adalah uraian empat tingkat pengcapaian 

konsep: 
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1. Tingkat Konkret 

Seseoraang dikatakan telah mencapai konsep pada tingkat konkret apabila 

orang tersebut mengenal suatu benda yang telah dihadapinya. Seorang anak kecil 

yang pernah memperoleh kesempatan bermain dengan mainan dan membuat 

respons yang sama waktu ia melihat maianan itu kembali, maka anak tersebut 

telah mencapai konsep tingkat konkret.  

2. Tingkat Identitas 

Seseorang dikatakan telah mencapai konsep pada tingkat identitas apabila 

orang tersebut dapat mengenal suatu objek setelah beberapa selang waktu, 

misalnya mengenal suatu bola dengan menyentuh bukan dengan melihatnya. 

Seorang anak kecil dapat membedakan bolpoin dan pensil setelah melihat dan 

menyentuh bolpoin dan pensil dan menyebutkan perbedaannya, maka anak 

tersebut telah mencapai konsep tingkat identitas.   

3. Tingkat Klasifikasi 

Seseorang dikatakan telah mencapai konsep pada tingkat klasifikasi apabila 

orang tersebut dapat mengenal persamaan dari dua contoh yang berbeda dari kelas 

yang sama, walaupun siswa itu tidak dapat menentukan kriteria atribut ataupun 

menentukan kata yang dapat mewakili konsep tersebut.   

4. Tingkat Formal 

Seseorang dikatakan telah mencapai konsep pada tingkat formal apabila 

orang tersebut dapat atribut-atribut yang membatasi konsep. Siswa telah mencapai 

suatu konsep pada tingkat ini bila siswa dapat memberi nama konsep tersebut, 
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mendefinisiskan konsep dalam atribut-atribut kriterianya, mendiskriminasi dan 

memberi nama atribut-atribut yang membatasi. 

2.4.3 Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep adalah kompetensi yang ditujukan kepada siswa dalam 

memahami konsep dan melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat (Ridho, 2010). Penguasaan konsep adalah hasil dari pencapaian guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan melewati 

beberapa prosedur oleh pendidik yang tentunya diharapkan hasilnya akurat dan 

tepat sehingga siswa harus dapat memahami konsep materi yang ada dan telah 

ditetapkan pada silabus. 

Penguasaan konsep terbentuk ketika siswa menjawab berbagai pertanyaan 

yang telah tersusun, sehingga diharapkan mereka mencari dan menyelidiki 

maksud dari pertanyaan tersebut serta merumuskan sendiri penemuannya. 

Kecakapan siswa dalam memahami materi sangat diperlukan karena hal itu 

berpengaruh pada hasil belajar siswa dan penguasaan konsep yang ada di diri 

siswa (Nugroho, 2013). Penguasaan konsep berhubungan erat dengan kecakapan 

siswa karena berpengaruh antara satu sama lain.  

Menurut Dahar (2011) suatu penguasaan konsep adalah bila yang diajarkan 

dapat menampilkan perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan konsep yang 

diajarkan. Konsep yang dikuasi oleh siswa dapat dilihat dari sikap yang siswa 

tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan konsep berarti siswa tidak 

hanya sekedar mengerti atau memahami tetapi siswa dapat berfikir secara luas 
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sudah mencapai tujuan yang harus diikuti dengan keaktifan belajar dan 

pemecahan masalah. 

2.4.4 Indikator Pencapaian Penguasaan Konsep 

Indikator pencapaian Konsep menurut Dahar, 2011 sebagai berikut: 

1. Siswa dapat menyebutkan suatu konsep tertentu. 

2. Siswa dapat menjelaskan suatu konsep tertentu. 

3. Siswa dapat mendiskriminasi suatu konsep tertentu. 

4. Siswa dapat megeneralisasi suatu konsep yang telah dipahami. 

5. Siswa dapat menyebutkan atribut-atribut kriteria suatu konsep. 

6. Siswa dapat menentukan sikap dari konsep yang telah dikuasainya.  

2.4.5 Hubungan Penguasaan Konsep dengan Pengembangan Media 

Pembelajaran FLOGWIP  

Pengembangan media FLOGWIP ini diharapkan dapat membantuk siswa 

memahami konsep tentang banjir meliputi, penyebab dan penanggulangan banjir. 

Penggunaan media FLOGWIP diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. Penerimaan 

pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri akan lebih berkesan, kesan itu tidak 

akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam 

bentuk yang berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat sehingga 

menimbulkan diskusi dengan guru (Kurniawan, 2013).  

2.4.6 Cara Pengukuran Penguasaan Konsep 

Pengambilan data prestasi atau pemahaman konsep siswa dalam proses 

pembelajaran dilakukan dengan tes isian yang diberikan pada awal dan akhir 

kegiatan pembelajaran atau preetest dan postest, tes ini digunakan untuk 



 

35 

mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah proses pembelajaran. Menurut 

Kurniawan (2013) jika terjadi peningkatan, ini dikarenakan siswa berperan 

langsung dalam menemukan suatu karya yang berkaitan dengan materi sehingga 

siswa dapat melihat, memahami dan memperagakan secara langsung tentang apa 

yang dilakukan. 

Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri kesan itu tidak 

akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam 

bentuk yang berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat 

menimbulkan diskusi dengan guru. Menurut Kurniawan (2013) Pemahaman 

mengacu pada kemampuan memahami makna materi yang telah dipelajari, unsur 

pemahaman ini pada dasarnya menyangkut kemampuan menangkap suatu makna 

konsep yang ditandai antara lain dengan kemampuan menjelaskan arti suatu 

konsep dengan kata-kata sendiri. 

 

2.5 Instrumen dan Penilaian Media Pembelajaran 

Evaluasi, pengukuran dan penilaian media pembelajaran bersifat 

herarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian 

didahului dengan pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan 

antara  kriteria yang ditentukan dengan hasil pengamatan, penilaian merupakan 

kegiatan mendeskripsikan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedangkan 

evaluasi merupakan implikasi perilaku atau menetapkan nilai (Heryana, 2014). 

Berdasarkan pendapat tersebut maka penilaian adalah hasil akhir yang berupa 

penetapan nilai dari kegiatan pengukuran. 
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Heryana (2014) mengemukakan pelaksanaan kegiatan evaluasi, dapat 

dilakukan dengan dua jenis teknik yaitu (1) Teknik test; digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai aspek kemampuan, misalnya test hasil belajar, 

test Intelegensia, test bakat khusus dan sebagainya (2) Teknik non test; 

digunakan untuk menilai aspek-aspek kepribadian. Teknik yang digunakan 

wawancara, angket, observasi dan lain sebagainya. Terdapat tiga tahapan dalam 

evaluasi formatif yaitu: 

1. Evaluasi satu lawan satu (one on one) dilakukan pada dua atau lebih  siswa 

yang dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat. Penyajian 

media secara individual kepada siswa. Kedua orang yang terpilih salah satu 

diantaranya harus memiliki kemmampuan di bawah rata-rata sedangkan 

satunya harus di atas rata-rata.  

2. Evaluasi kelompok kecil (small group evaluation) dilakukan kepada 10-20 

orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang terpilih harus 

mewakili populasi, siswa yang dipilih harus terdiri dari siswa-siswa yang 

kurang pandai, sedang dan yang pandai, dan terdiri dari siswa laki-laki dan 

siswa perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang 

3. Evaluasi lapangan (field evaluation) merupakan tahap akhir dari evaluasi 

formatif. Situasi harus mirip dengan situasi sebenarnya, dalam kegiatannya 

terdiri dari 30 orang siswa yang terpilih dengan berbagai karakteristik yang 

meliputi tingkat kepandaian dalam kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, 

kemampuan dalam belajar dan sebagainya. 
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Review media perangkat pembelajaran perlu dilakukan karena hal ini 

berkaitan dengan kualitas dan ketepatan penggunaan media. Kriteria review 

pembelajaran meliputi  tiga hal yaitu kualitas isi dan tujuan, kualitas 

instruksional, dan kualitas teknik. Heryana (2014) mengemukakan bahwa 

kualitas isi dan tujuan meliputi: ketepatan, kepentingan, kelengkapan, 

keseimbangan, minat/perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa. 

Kualitas instruksional meliputi: memberikan kesempatan belajar, memberikan 

bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas. Kualitas teknis 

meliputi: keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan/tayangan, kualitas 

penanganan jawaban, pengelolaan program dan pendokumentasiannya.  

Keberhasilan siswa perlu di ukur dengan alat pengukur yang dirancang 

dan dikembangkan sebelum pembuatan media atau sebelum proses 

pembelajaran dilaksanakan. Alat ini dapat berupa angket perilaku siswa, soal 

test, penugasan kelompok atau individu. Alat pengukur keberhasilan 

dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan materi 

pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa, hal yang diukur atau 

dievaluasi adalah kemampuan, keterampilan, atau sikap siswa yang dinyatakan 

dalam tujuan yang diharapkan (Sadiman, 2010).  

 

2.6 Materi Lapisan Bumi dan Bencana 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah materi Lapisan Bumi dan Bencana 

merupakan materi pada kelas VII semester genap. Kompetensi Dasar pada 

materi Lapisan Bumi Dan Bencana adalah 3.10  Memahami lapisan bumi, 
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gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, 

dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya dan 4.10 

Mengomuni-kasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam 

serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis 

ancaman bencana di daerahnya. 

Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran Biologi disusun dengan mengikuti 

kaidah penyusunan KD yang dirumuskan sebagai Kompetensi Inti (KI). 

Kompetensi Inti terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: KI-1 (sikap spiritual), KI-2 

(sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 (keterampilan). Kompetensi Dasar 

Sikap Spiritual dan Kompetensi Dasar Sikap Sosial pada Mata Pelajaran Biologi 

tidak dirumuskan, tetapi hasil pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) 

dari pengetahuan dan keterampilan, sehingga perlu direncanakan 

pengembangannya. Kompetensi Inti (KI-3 pengetahuan dan Kompetensi Inti (KI-

4) keterampilan dirinci lebih lanjut dalam KD mata pelajaran. Pengembangan KD 

tidak dibatasi oleh rumusan Kompetensi Inti (KI), tetapi disesuaikan dengan 

karakteristik mata pelajaran, kompetensi, lingkup materi, psikopedagogi 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016). 

 Materi Lapisan Bumi dan Bencana merupakan materi yang didalamnya 

membahas dua pokok bahasan besar yaitu lapisan bumi dan bencana. Lapisan 

bumi terdiri dari sub bab, hidrosfer, atmosfer, dan litosfer sedangkan bencana 

terdiri dari sub bab gempa bumi, tanah longsor, banjir dan gunung meletus. Banjir 

adalah salah satu materi yang kurang dipahami oleh siswa. Kompetensi dasar 
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yang diambil dalam penelitian ini meliputi kompetensi dasar 4.10 seperti yang 

sudah disebutkan di atas. 

2.6.1 Banjir 

Banjir adalah salah satu bencana yang dipelajari dalam materi Lapisan 

Bumi dan Bencana, materi ini meliputi 1) menyebutkan pengertian banjir; 2) 

menganalisis konsep terjadinya banjir; 3) mengindentifikasi penyebab-

penyebab terjadinya banjir;  4) menentukan cara-cara mengurangi terjadinya 

banjir; 5) mengkorelasikan hubungan faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya banjir. Sub ini adalah sub bab yang paling lama diajarkan karena 

penanaman konsep dirasa perlu mengingat banjir adalah bencana yang sering 

dan menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar pada sub 

bab ini adalah KD 4.10. yang berbunyi Mengomuni-kasikan upaya 

pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri 

pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. 

Kompetensi dasar pada sub materi ini siswa dituntut dapat menjelaskan 

konsep banjir, cara penangulangan, pencegahan dan tindakan yang harus 

dilakukan saat banjir. Siswa juga diminta dapat menguhubungkan konsep 

banjir dengan kehidupan sehari-hari, hal ini tercantum pada KD 4.10. Sesuai 

dengan tujuan mata pelajaran biologi dalam kurikulum nasional, karakter 

bangsa yang diharapkan muncul melalui pembelajaran biologi, diantaranya 

adalah kemampuan berpikir berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat 

penting pada zaman sekarang ini karena dengan berpikir kritis seseorang dapat 
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bernalar logis dan membuat kesimpulan yang tepat, sehingga terhindar dari 

suatu keputusan atau pemecahan masalah yang keliru. 

2.6.2 Konsep Banjir untuk Pengembangan Media Pembelajaran 

Banjir berasal dari luapan penyimpanan air, baik itu danau, waduk, 

maupun sungai yang tidak mampu menampung jumlah air yang sangat besar. 

Penyimpanan air yang sudah penuh, sementara debit air tinggi akan 

mengakibatkan air yang harusnya disalurkan ke penyimpanan akan meluap ke 

daratan sehingga membanjiri daerah sekitarnya. Menurut Rosyidie (2013) banjir 

dapat berupa genangan pada lahan pertanian, pemukiman, pusat kota yang 

disebabkan oleh debit/ volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran 

drainase melebihi atau diatas kapasistas pengalirannya. Berikut ini faktor-faktor 

penyebab terjadinya banjir: 

1. Tingginya curah hujan, jika tidak diimbangi dengan resapan atau atau tempat

penampungan air yang memadai tentu akan mengakibatkan menggenangnya air

pada permukaan tanah.

2. Sistem pengelolaan lingkungan yang buruk, buruknya sistem pengelolaan

lingkungan saat ini dengan tidak memperhatikan tata ruang dan lahan hijau,

resapan air sehingga jika debit air meninggkat maka akan terjadi banjir.

3. Perilaku manusia, kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan adalah

faktor utama terjadinya banjir. Prilaku yang menyebabkan terjadinya banjir

yaitu: membuang sampah sembarangan misalnya di sungai, membangun

pemukiman di bantaran sungai, menebang pohon, tidak membuang resapan air,

merubah fungsi lahan dan lain-lain.
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2.7  Kerangka Konseptual 

Pembelajaran IPA berdasarkan silabus yang ditetapkan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 kompetensi dasar yang ditekankan 

sampai pada pemahaman konsep bukan hanya sekedar hasil belajar. Penguasaan 

konsep yang harus dicapai siswa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa 

diharapkan dapat mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPA di SMP Muhammadiyah 01 Malang belum mengembangkan 

penguasaan konsep dengan materi yang dipelajari, contohnya pada materi Banjir. 

Penguasaan konsep siswa yang rendah mengakibatkan kecintaan siswa pada 

lingkungan berkuranng. 

Pengembangan media pembelajaran tentang banjir perlu dilakukan untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa sehingga kepeduliaan siswa terhadap 

lingkungan meningkat. FLOGWIP adalah media yang dikembangkan untuk 

menjawab permasalahan yang terjadi. FLOGWIP  diharapkan dapat memberikan 

pengalaman lebih nyata, menarik dan membangkitkan dunia teori dengan realita 

kepada siswa sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. 

Pengembangan media FLOGWIP menggunakan metode pengembangan 

Hannafin dan Peck dimana metode ini terdiri dari tiga langkah yaitu penilaian 

kebutuhan, desain, dan pengembangan dan implementasi. Metode pengembangan 

Hannafin dan Peck adalah model sederhana namun elegan, karena ketiga fase 

terhubung dengan kegiatan evaluasi dan revisi. Kerangka konseptual pada 

pengembangan media FLOGWIP pada mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan 

Alam) materi Lapisan Bumi dan Bencana ditunjukkan seperti gambar 2.5 
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Gambar 2.5 Kerangka berpikir pengembangan media pembelajaran Floods and 

Ground Water Infiltration Phenomena (FLOGWIP) untuk meningkatkan 

penguasaan konsep materi lapisan bumi dan bencana pada siswa kelas VII 

SMP/MTs. 

 

Permasalahan yang dihadapi : 

 Pembelajaran cenderung belum mengembangkan penguasaan konsep. 

 Peserta didik kurang mencintai lingkungannya. 

Tujuan penelitian media FLOGWIP untuk 

pembelajaran : 

 FLOGWIP dapat mempermudah guru dan 
siswa, memberikan pengalaman lebih nyata, 

menarik perhatian, dan membangkitkan dunia 

teori dengan realita. 

 FLOGWIP adalah media tiga dimensi dapat 

memberikan pengalaman kepada siswa akan 
akibat yang ditimbulkan atas perlakuan 

manusia terhadap lingkungan. 

 FLOGWIP dapat meningkatkan penguasaan 
konsep siswa materi Lapisan Bumi dan 

Bencana. 

Kenyataan di lapangan (sekolah): 

 Media pembelajaran yang digunakan 
berupa gambar dan kurangnya media 

pembelajaran yang dimiliki oleh 

sekolah. 

 Peserta didik kurang peduli terhadap 

lingkungannya, seperti membuang 
sampah sembarangan dan merusak 

tanam. 

Proses pembelajaran masih berfokus 

pada hasil belajar. 
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