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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengembangan Media Pembelajaran

Pengembangan media pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan

mengembangan media pembelajaran yang sudah ada untuk diperbarui sesuai

dengan kebutuhan dan karekteristik siswa. Dengan seiring berjalannya waktu serta

perkembangan zaman yang semakin modern, kebutuhan pembelajaran juga akan

mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan siswa untuk

pembelajaran juga harus memiliki fasilitas yang memadai, sehingga pembelajaran

harus efektif dan juga efesien. Dari kebutuhan siswa untuk pembelajaran yang

efektifan dan efesien dalam proses belajar mengajar, membuat guru harus cermat

dalam menciptakan proses kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga tujuan

pembelajaran tersampaikan secara maksimal pada siswa dan juga tujuan

pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Agar tercipta pembelajaran tersebut

maka dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya menggunakan media pembelajaran

yang sesuai dengan karakter siswa dan juga kebutuhan peserta didik sehingga

pembelajaran bisa tersampaikan secara maksimal pada peserta didik.

Pengembangan adalah usaha meningkatkan sebuah rancangan yang sudah

ada ke dalam rancangan guna meningkatkan kualitas dan mutu yang lebih baik.

“Menurut Sumarno Alim (2012) pengembangan proses menerjemahkan atau

menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fisik sehingga menciptakan
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sebuah perubahan yang inovasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya

berdasarkan permasalahan yang didapat pada saat pengamatan dilapangan”

Kegiatan tahap pengembangan meliputi berbagai tahapan antara lain,

perencanaan produk yang akan dikembangkan, pelaksanaan pembuatan produk,

dan evaluasi yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan berdasarkan hasil dari

uji coba. Untuk melakukan kegiatan pengembangan media pembelajaran

diperlukan prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan adalah langkah-

langkah prosedural yang harus ditempuh oleh pengembang agar sampai ke produk

yang dispesifikasikan.

Berdasarkan pengertian dari pengembangan media diatas dapat disimpulkan

bahwa suatu proses pengembangan media pembelajaran yang sudah ada kemudian

di rancang ulang guna membuat media lebih menarik dan dapat memenuhi

kebutuhan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dengan menggunakan

berbagai tahap rancangan sesuai dengan prosedur, guna menghasilkan media

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.

2.1.2 Macam-macam Pengembangan Media

1. Media audio

Media rekaman dalam pembelajaran dapat direkam pada

tapeRecordingsehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat

yang diinginkan sehingga materi yang belum dipahami siswa dapat diulang

kembali oleh guru. Pesan atau isi pelajaran itu dimaksudkan untuk

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan konsentrasi peserta didik

untuk meningkatkan kemauan siswa sebagai upaya mendukung terjadinya



15

proses belajar. Kegiatan perekaman dapat dijadikan alat untuk pengalaman

belajar, dan hasil kegiatannya dijadikan sebagai alat evaluasi untuk

mengetahui tingkat pemahaman peserta didik.

Menurut Ari Dwi (2014: 62) menyatakan bahwa media audio

merupakan penyampaian pesan dengan serangkaian suara yang mempunyai

ciri khas yaitu mengandalkan rekaman suara, media audio bersifat

mandiri/individual, media audio hanya terfokus pada satu arah yaitu pada

suara saja, namun mampu membuat siswa berimajinasi tinggi sehingga

menjadi lebih kreatif

Beberapa Keuntungan menggunakan media audio yang disampaiakan

oleh Daryanto (2016: 53):

1. Mudah mudah dipersiapkan sehingga cepat untuk

pelaksanannya

2. Dapat digunakan untuk semua keperluan

3. Peralatan yang mudah dan tidak rumit

4. Mudah diproduksi

5. Rekaman dapat digandakan

6. Rekaman dapat membantu siswa untuk bereksperimen dan

juga dapat meningkatkan konsentrasi

Selain itu juga Daryanto (2016: 54) menambahkan keterbatasan

menggunakan media audio antara lain:

1. Dalam suatu rekaman, sulit menentukan pesan yang

disampaikan

2. Sulit mengatur waktu pada saat rekaman berlangsung
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3. Media rekaman yang lama

4. Memerlukan ruangan yang kedap suara

5. Rekaman yang sulit dikendalikan oleh pengguna

Berdasarkan penjelasan tentang media audio diatas dapat disimpulkan

bahwa, serangkaian pesan yang melalui suara dengan cara merekam

menggunakan tape recording. Sehingga, materi pembelajaran yang

disampaikan dapat diputar berulang-ulang. Dengan menggunakan media

tersebut, dapat meningkatkan keterampilan siswa dan juga meningkatkan

konsentrasi untuk memahami materi yang disampaiakan pada media tersebut.

Namun, ada kendala dalam menggunakan media audio yaitu, siswa lebih cepat

bosan dengan hanya mendengarkan suara saja.

2. Video interaktif

Pemanfaatan teknologi yang semakin maju, dapat dimanfaatkan

oleh tenaga pengajar untuk penyampaian media pembelajaran yang

inovasi. Banyak yang dapat dimanfaatkan seperti, TV dan film. Dengan

menggunakan media berbasis teknologi, membuat pembelajaran

menjadi efektif dan juga efesien sehingga tujuan pembelajaran dapat

tercapai secara maksimal. Namun, guru harus memilih media teknologi

seperti apa yang cocok untuk proses pembelajaran di kelas dan juga

kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristik. Karena,

pembelajaran di kelas adalah proses utama dalam kegiatan belajar siswa

untuk memahami setiap konsep dari pembelajaran yang disampaikan

oleh guru. Sehingga, belajar dapat membuat siswa aktif dalam
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berinteraksi dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan perilaku

yang bersifat relatif konstan.

Daryanto (2016: 69) menjelaskan bahwa multimedia interaktif

adalah seperangkat lunak dengan animasi, grafik, audio dan visual.

Serta dapat dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan

sehingga pengguna dapat mengoperasikan sesuai dengan keinginan

yang diperlukan.

Berdasarkan manfaat dari multimedia pembelajaran interaktif yang

disampaiakan oleh Daryanto (2016: 70) sebagai berikut:

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak

oleh mata

2. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin

dihadirkan ke sekolah

3. Menyajikan benda atau peristiwa yang tidak mungkin guru

tampilan pada peserta didik

4. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh dan sulit

dihadirkan pada peserta didik

5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa

Karakteristik multimedia pembelajaran yang disampaikan oleh

Daryanto (2016: 71) ada 3, yaitu:

1. Dapat menggabungkan audio dan visual
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2. Bersifat interaktif, dalam pengertian dapat merangsang

siswa untuk dan dapat berperan aktif mengikuti

pembelajaran

3. Bersifat mandiri, dalam pengertian siswa dapat

menggunakan sendiri tanpa bimbingan dari guru melalui

petunjuk penggunaan

Berdasarkan penjelasan dari multimedia interaktif, dapat disimpulkan

bahwa suatu media yang dapat dikontrol dengan alat yang dapat dioperasikan.

Media tersebut juga lebih menarik, karena menggunakan gambar/animasi

disertai suara. Sehingga siswa akan termotivasi untuk mengikuti

pembelajaran dikelas dan siswa lebih berperan aktif. Begitu juga dengan guru,

akan mudah untuk menjelaskan materi yang abstark seperti, kejadian gunung

meletus, banjir dan sebagainya yang sulit disampaiakan oleh guru.

3. Media presentasi

Pada dasarnya media presentasi yang digunakan menggunkana

program komputer yang mengembangakan dari media transparasi yang

disajikan melalui OHP. Media presentasi banyak diaplikasikan untuk

keperluan pendidikan dan pembelajaran.

Telah dijelaskan oleh Daryanto (2016: 84) bahwa media presentasi

adalah media yang menyampaikan melalui program komputer dengan

alat penyaji yaitu (proyektor). Pesan/matari yang dikemas bisa berupa

teks, gambar, animasi dan video yang dikombinasikan dalam satu

kesauan yang utuh
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Ada 4 prinsip pengembangan media presntasi untuk pembelajaran

yang disampaiakan oleh Daryanto (2016: 87) adalah:

1. Harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan

intruksional, berdasarkan materi yang akan disampaiakan

2. Media presentasi berfungsi sebagai alat bantu mengajar, dengan

menyampaiakan materi namun tidak cocok dalam bahan evaluasi

3. Pengembangan media presentasi seyogyanya mempertimbangkan

atau menggunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik peserta didik

4. Prinsip kebenaran materi yang akan disampaiakan oleh guru pada

peserta didik harus sesuai

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media

presntasi adalah seperangkat komputer yang didalamnya memuat pesan/

materi melalui . Media tersebut dapat menyajikan teks, gambar dan juga

video, menggunakan proyektor sebagai alat penyampaian pada siswa.

Membuat pembelajaran akan semakin menarik dan membuat siswa lebih

semangata untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

4. Media video

Video merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan

tuntas karena dapat sampai kehadapan siswa secara langsung.

Disamping itu, video menambah suatu dimensi baru terhadap

pembelajaran, hal ini karena karakteristik teknologi yang semakin maju

membuat video dapat digunakan sebagai media pemeblajaran.
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Telah disampaiakan oleh Daryanto (2016: 104) bahwa Video

merupakan suatu media yang sangat efektif untuk membantu proses

pembelajaran untuk menyampaikan pesan atau materi, secara individual

atau klasikal secara menyeluruh pada peserta didik

Berdasarkan keuntungan menggunakan media video yang

disamapaiakn oleh Daryanto (2016: 108) antara lain:

1. Ukuran tampilan video sangat fleksibel dan dapat diatur

sesuai dengan kebutuhan

2. Video merupakan bahan ajar non cetak yang banyak

informasi dengan menampilkan berbagai gambar-gambar

yang mempermudah guru dalam menampilkan suatu

peristiwa pada peserta didik

3. Mudah dijelaskan pada siswa dengan menyesuaikan isi pada

video

4. Video menambah suatu dimensi baru terhadap

pembelajaran dan menambah inovasi dalam kegiatan

pembelajaran

Selaian itu Daryanto (2016: 108) menyampaikan kelemahan

media video antara lain:

1. Fine details artinya media tayangan tidak dapat

menamapilkan objek sampai yang kecil untuk diperjelaskan

pada peserta didik atau memperbesar ukuran kecil menjadi

lebih besar
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2. Size dimention artinya gambar yang diproyeksikan oleh

video ukuran yang sebenarnya tidak dapat di besarkan atau

dikecilkan

3. Opposition artinya pengambilan yang kurang tepat dapat

menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam isi dari

video tersebut sehingga penyampaian informasi menjadi

kurang

4. Setting artinya harus disesuaikan dengan tempat dan jauh

dari keramaian pada saat pengambilan gambar dan suara

agar menghasilkan video yang baik

5. Memerlukan alat yang lengkap untuk pengambilan gambar

6. Budget artinya biaya untuk pembuatan media video

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa video adalah

media pembelajaran yang efektif untuk digunakan guru dalam proses

kegiatan pembelajaran di kelas guna menyampaikan materi pada peserta

didik. Dengan menggunakan media tersebut, guru akan mudah menjelaskan

materi pada siswa. Meningkatkan signifikan proses pemahaman siswa pada

materi, melalui indera pendengaran dan juga pengelihatan sehingga siswa

akan menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar.

2.1.3 Model Penelitian Pengembangan

Mengajar merupakan tugas utama bagi seorang guru, guru yang

kreatif akan selalu menciptakan ide-ide yang inovatif untuk merancang

sistem pembelajaran baru guna membuat peserta didik dapat mencapai
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tujuan pembelajaran secara maksimal dan lebih berperan aktif dalam

melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh sistem pembelajaran

baru tersebut diperlukan metode pengembanagan pembelajaran yang dapat

memotivasi siswa. Sebaiknya metode pengembangan yang digunakan lebih

singkat karena produk yang dihasilkan tidak terlalu beresiko pada proses

pembelajaran dan juga pada peserta didik.

Berikut merupakan metode/model pengembangan pembelajaran yang

dikemukakan oleh Steven J. McGrift (2000)

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang sistematis,

berdasarkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru.

Pembelajaran yang sebenarnya adalah berpusat pada siswa hal tersebut telah

disampaikan oleh Steven J. McGrift (2000:1) menyatakan bahwa

“pembelajaran berpusat pada pengajaran, sehingga pembelajaran yang

efektif dapat terjadi”.

Sehingga hasil belajar dapat menjadi lebih efesien dan juga efektif,

tujuan pembelajaran juga akan tercapai secara maksimal. Dengan begitu

siswa juga akan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun,

guru harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dan kendala dalam proses

belajar, kesulitan apa yang dialami oleh siswa selama kegiatan tersebut.
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2.1 Tabel Tahapan Model ADDIE (Steven J. McGrift, 2000: 1-2)

Contoh Tugas Contoh Analisis
Analisis
Keluaran proses
pendefisisn apa yang
harus dipelajarai

 Penilaian kebutuhan
 Identifikasi

kebutuhan
 Analisis Tugas

 Profil pendidik
 Deskripsi kendala
 Kebutuhan,

pernyataan masalah
 Analisis tugas

Rancangan
Proses untuk
menentukan
bagaimana cara
belajarnya

 Menulis tujuan
 Mengembangkan

item tes
 Merencanakan

instruksi
 Mengidentifikasi

sumber daya

 Tujuan yang dapat
diukur

 Strategi instruksional
 Spesifikasi prototipe

Pengembangan
Prose pembuatan dan
pembuatan bahan

 Bekerja dengan
prosedur

 Mengembangkan
buku kerja, diagram
alir, program

 Storyboard
 Script
 latihan
 Bantuan komputer

instruksi
Implementasi
Proses penginstalan
proyek dalam konteks
dunia nyata

 Pelatihan guru
 Tryout

 Komentar siswa, data

Evaluasi
Proses penentuan
kecukupan instruksi

 Record time data
 Interpetasikan hasil

uji
 Survey lulusan
 Kegiatan revisi

 Rekomendasi
 Laporan proyek
 Prototipe yang telah

direvisi

Desain Sistem Instuksional (DSI); Menggunakan analisis model

ADDIE

1. Analisis

Tahap analisis adalah kegiatan untuk mengetahui kendala dan

masalah yang diahadapi selama kegiatan belajar mengajar

berlangsung, tujuan tersebut berguna untuk mengetahui kesulitan

yang dialami oleh siswa selama guru menyampaikan materi dari

pernyataan tersebut telah disampaikan oleh Steven. J McGrift

(2000: 1) yang menyatakan bahwa kegiatan analisis harus

menetukan masalah dan kebutuhan pada kegiatan pembelajaran

sehingga akan menemukan kondisi untuk dapat menentukan solusi.
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2. Perancangan

Tahap perancangan yaitu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

hasil analisis kebutuhan dan masalah, sehingga dari hasil tersebut

dapat mengumpulkan beberapa komponen seperti materi serta apa

yang sesuai dnegan karakteristik siswa. Hal tersebut telah

disampaikan oleh Steven. J McGrifft (2000: 2) bahwa “beberapa

eleman tahap desain dapat mencakup penulisan deskripsi poulasi

target, melakukan analissi pembelajaran, tujuan penulisan dan item

uji”.

3. Pengembangan

Tahap pengembangan adalah mengembangan sesuai dengan

hasil analisis dan juga perancangan, kegiatan tersebut bertujuan

untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan produk yang

sesuai dengan kebutuhan yang sudah dibuat dengan rancangan

sebelumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut telah disampikan oleh

Steven. J McGrifft (2000: 3) yang menyatakan bahwa “tahap

pengembangan bertujuan untuk menghasilkan rencana pelajaran dan

materi pelajaran yang sesuai dengan instruksi”.

4. Penerapan

Tahap penerapan yaitu kegiatan untuk menguji coba prosuk

yang sudah dikembangkan, dengan mengetahui kelayakan produk

tersebut sebelum dilakukan uji coba pada objek yang akan diteliti.

Dengan demikian sebelum melaksanakan kegiatan uji coba pada

objek terlebih dahulu melakukan uji coba kelayakn produk dengan
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menggunakan istrumen penilaian. Berdasarkan pernyataan tersebut

telah disampaikan oleh Steven. J Grifft (2000: 4) bahwa tahap

penerapan adalah penyampaian instruksi yang efektif dan efesien.

Fase ini harus mempromosikan pemahaman siswa terhadap materi,

mendukung penugasan tujuan siswa.

Pada tahap penerapan ini bertujuan untuki mengetahui hasil

pencapaian produk yang telah dikembangkan dengan mengetahui

kelayakan, keefektifan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang

disampaiakan oleh Steven. J McGrifft (2000:4) yang menyatakan

bahwa “hasil evaluasi tahap ini mengukur keefektifan. Evaluasi

harus benar-banar terjadi selama seluruh proses perancangan

kegiatan tersebut bisa berupa formatif atau sumatif”

5. Evaluasi

Pada tahap evaluasi yaitu kegiatan untuk memperbaiki produk

agar produk tersebut dapat menjadi lebih baik lagi, agar sesuai

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pernyataan tersebut telah

disampaikan oleh Steven. J McGrifft (2000: 5) menyatakan bahwa

“tujuan dari jenis evaluasi adalah untuk memeperbaiki produk sesuai

dengan instruksi”
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2.1.4 Sistem Tranportasi

2.1.4.1 Alat-Alat Peredaran Darah

1. Jantung

Jantung merupakan alat peradaran darah yang berfungsi memompa

darah keseluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri.

Jantung dibungkus oleh selaput yang disebut Perikardium. Jantung

terdiri dari serambi (atrium) dan bilik (ventrikel).

2. Pembuluh Darah

Pembuluh darah merupakan saliran tempat mengalirnya darah dari

jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dibagi

menjadi tiga sebagai berikut:

a. Pembuluh nadi (arteri), merupakan pembuluh yang membawa

darah keluar jantung. Arteri berdidnding tebal dan elastis, alirannya

cepat, denyutnya sangat keras, dan terletak jauh dari permukaan

kulit

b. Pembuluh balik (vena), merupakan pembuluh yang membawa

darah menuju jantung. Vena berdidnding tipis dan kurang elastis,

alirannya lambat, dan terletak dengan permukaan kulit. Pada vena

terdapat katup yang berfungsi agar darah mengalir satu arah

c. Pembuluh kapiler, merupakan percabangan paling kecil dan tipis

yang menghubungkan arteri dengan vena, jaringan, serta sel tubuh
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2.1.4.2 Macam-macam Peredaran Darah

1. Sistem peredaran darah besar

Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh

tubuh, lalu kembali ke jantung. Urutan peredan darah besar yaitu

jantung (bilik kiri) aorta pembuluh arteri atas dan bawah seluruh

tubuh (pembuluh kapiler) pembuluh vena atas dan bawah jantung

(serambi kanan)

2. Sistem peredaran darah kecil

Pada peradan darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu

kembali ke jantung. Urutan peradaran darah kecil yaitu jantung (bilik

kanan) pembuluh arteri paru-paru pembuluh vena paru-paru

jantung (serambi kiri)

2.1.4.3 Gangguan Pada Sistem Peredaran Darah

Pada peredaran manusia dapat mengalami gangguan maupun penyakit.

Beberapa gangguan dan penyakit yang menyerang sistem peredaran darah

manusia sebagai berikut:

1. Hemofilia adalah gangguan pada sistem pembekkuan darah. Penyakit

hemofilia adalah penyakit keturunan. Penyakit ini menyebabkan darah

sukar membeku. Penyakit hemofilia termasuk penyakit yang berbahaya.

Penderita dapat kehilangan banyak darah hanya karena luka kecil.

2. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah yang dapat

disebabkan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah atau

kekurangan zat besi. Gejela mudah pusing, cepat lelah, lemah, anggota
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tubuh menagalami kesemutan, dan jantung berdebar-debar. Dapat

dicegah dan diatasi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung

banyak zat besi, antara laian daging, sayuran, dan buah-buahan

3. Leukimia adalah penyakit yang disebabkan karena produk sel darah

putih yang berlebihan. Akibat sel darah putih memakan sel darah

merah. Gejalannya mudah lelah, lemah, nafsu makan berkurang, nyeri

tulang, dan terjadi pendarahan dikulit atau bagian tubuh lain. Penderita

leukimia harus mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit.

4. Hipertensi merupakan penyakit yang disebabkan karena tekanan darah

tinggi dalam pembuluh arteri. Gejala yang timbul anatara lain nyeri di

kepala, badan lemah, sesak nafas saat melakukan kerja berat, dan

jantung berdebar-debar. Penderita hipertensi dianjurkan untuk

mengurangi konsumsi garam

5. Hipotensi penyakit ini ditandai dengan rendahnya tekanan darah jika

diukur dengan tensimeter. Gejala antara lain cepat merasa lelah, tangan

dan kaki menjadi dingin, serta mudah pusing.

6. Ambeien adalah penyakit yang disebabkan pelebaran pembuluh darah

pada anus. Gejalanya timbul tonjolan keluar dari anus dan terasa nyeri.

Terkadang disertai dengan pendarahan. Penderita duanjurkan makan

makanan yang berserat.
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Hasil dari beberapa peneliti yang telah diamati, telah mendapatkan

respon yang postif dari para 2 ahli yaitu ahli materi dan ahli media serta

respon dari para siswa dan guru. Media yang digunakan sangat bermanfaat

bagi kegiatan pembelajaran, yang membantu para guru untuk alat komunikasi

dengan siswa, begitu juga dengan siswa yang terbantu dengan adanya media

pembelajaran yang membuat siswa merasa lebih mudah untuk memahami

materi yang disampaiakan oleh guru. Peneliti menggunakan dua hasil dari

peneliti sebelumnya yaitu hasil penelitian dari FaridaYufarlina Rosita dengan

judul “Pengembangan media interaktif untuk pembelajaran berbicara bagi

siswa kelas IV SD” dan penelitian dari Ikhtiari Septiya Hernaningtyas, Roro

Eko Susetyarini, Rohmad Widodo yang berjudul “Pengembangan multimedia

interaktif ceria pembelajaran tematik di SD”

Pada penelitian tentang “pengembangan media interaktif untuk

pembelajar berbicara bagi siswa kela IV SD” menggunakan metode penelitian

model R2D2 (Recursive, Reflective, Design and Development). Peneliti

tersebut mengambil dua data yaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk

pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa

instrumen yaitu lembar observasi, wawancara dan lembar angket.

Pengumpulan data kualitatif dengan mengumpulkan data verbal seperti

kebutuhan siswa serta klasifikasi dan analisis data. Sebelum melakukan uji

coba peneliti melakukan beberapa tahap yaitu, melakukan validasi oleh dua

tim ahli dan praktisi (guru). Hasil data pengembangan media dari aspek isi

peniliti mendapatkan bebrapa hasil yaitu analisis data dari hasil validasi para
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ahli dan praktisi yang diperoleh dengan menggunakan angket, yang

mendapatkan penilaian “Baik” dan “Sangat Baik”, serta peneiliti juga

mendapatkan hasil dari uji coba terhadap siswa yang menunjukkansemua

siswa tertarik pada media pemeblajaran yang peneliti buat, dengan respon

siswa yang menunjukkan “Ya” dan ada beberapa jawaban “Tidak”. Dari

kesuluran data yang diperoleh, peneliti kurang dalam penyajian materi yang

kurang menyeluruh, serta materi yang dirasa kurang dekat dengan kehidupan

dan lingkungan siswa. Peniliti juga masih harus melakukan revisi terhadap

media pengembangan yang peniliti buat, untuk membangkitkan motivasi

siswa dengan menggunakan warna-warna yang menarik. Pada hasil data dari

aspek bahasa peneliti mendapatkan hasil validasi dari tim ahli dan guru serta

uji coba pada siswa, bahwa pengembangan media pembelajaran dari aspek

bahasa masih mendapatkan kekurangan yaitu, terdapat bahasa yang tidak

siswa pahami, kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia,

serta terdapat paragraf yang terlalu panjang.

Pada penelitian tentang “pengembangan multimedia interaktif ceria

pembelajaran tematik di SD” peneliti menggunakan metode (R&D) yang

melakukan penelitian pada dua SD, yang subjek penelitian adalah ahli materi,

ahli media, siswa dan guru. Penliti menggunakan dua pengambilan data yaitu

kuantitatif dan kualitatif, untuk data kuantitatif diperoleh dari penilaian ahli

media, ahli materi, siswa dan guru, yang dilakukan melalui angket yang berisi

dengan uraian dan terdapat skor terhadap kelayakan media. Hasil perolehan

data kualitatif dari kegiatan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan

di dua SD. Dari hasil peneliti yang dilakukan mendapatkan hasil dari
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beberapa tersebut anatara lain: untuk validasi dari ahli media, ahli materi dan

juga hasil uji coba siswa. Pada validasi oleh tim ahli media dan materi masih

mendapatkan kekurangan untuk media masih kurang dalam petunjuk

penggunaan, evaluasi harus diakhir materi yang harus diperbaiki, untuk

penyajian materi juga masih kurang seperti font yang kurang besar, petunjuk

pemanfaatan sebaiknya disingkat, nada tombol seharusnya diperkecil

suaranya, evaluasi harus jelas

2.2 Tabel Persamaan dan Perbedaan Pengembangan

Peneliti Judul Meto
de

Persama
an

Perbedaan

Farida
Yufarlina
Rosita

Pengemba
ngan
Video
Interaktif
untuk
pembelajar
an
berbicara
bagi siswa
kelas IV
SD

R2D2 Mengem
bangkan
media
interaktif

Media yang
dikembangkan oleh
peneliti sebelumnya
berupa video interaktif,
dan metode yang
digunakan yaitu R2D2
sedangkan penelitian
yang peneliti lakukan
berupa Multimedia
interaktif dan metode
yang digunakan yaitu
metode dari ADDIE

Ikhtiar
Septiya
Hernanin
gtiyas,
Roro
Eko
Susetyari
ni,
Rohmad
Widodo

Pengemba
ngan
Multimedi
a Interaktif
Ceria
Pembelajar
an Tematik
di SD

R2D2 Media
pembelaj
aran yang
digunaka
n sama
yaitu
tentang
Multimed
ia
Interaktif

Materi yang digunakan
berbeda yaitu materi
tentang pembelajaran
Tematik sedangkan
penelian yang
dikembangkan
mengacu pada materi
IPA “peredaran darah
manusia dan metode
yang digunakan juga
berbeda peneliti
sebelumya
menggunakan metode
R2D2 sedangkan
metode penelian yang
digunakan yaitu model
ADDIE
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2.3 Kerangka Pikir

Video Interaktif terkait “peredaran darah manusia” berbentuk media

grafis yang terdiri dari animasi, audio, dan juga visual dengan penyajian yang

sangat menarik siswa. Video Interaktif memiliki konsep berupa penyampaian

materi dengan animasi seperti: organ tubuh manusia, proses terjadinya

peredaran darah keseluruh tubuh, Sehingga siswa akan lebih mudah

memahami materi yang disampaiakan oleh Video Interaktif, karena secara

tidak sengaja siswa melihat sebuah tontonan yang menarik dengan belajar

mengenai “peredaran darah manusia” sehingga siswa tidak mudah jenuh

dalam mengikuti pembelajaran.
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Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Kondisi Ideal

1. Peserta didik dapat
mengembangkan rasa ingin tahu,
sikap positif dan kesadaran terhadap
hungangan antar IPA

2. Peserta didik mendapatkan
pengalaman dari kegiatan
pengamatan, sehingga dapat
memahami serta mendapatkan
gagasan dari serangkaian proses
pembelajaran IPA

3. Peseta dapat mengembangkan
keterampilan dan juga sikap ilmiah
dalam pembelajaran IPA

4. Peserta didik dapat
mengembangkan pemikiran secara
logis, kritis terhadap fakta yang
konseptual

Kondisi Nyata

1. Guru hanya menggunakan sumber
belajar yang sudah disediakan oleh
sekolah atau buku pegangan siswa
dan guru

2. Kesulitan guru dalam
menyampaikan materi secara
konseptual dan konkrit

3. Peserta didik sulit untuk
memahami materi yang
disamapaikan oleh guru

4. Kesulitan siswa dalam memahami
dua konsep peredaran darah besar
dan peredaran darah kecil

5. Pembelajaran IPA yang masih
kurang efektif dan juga kurang
efesien sehingga tujuan
pembelajaran belum tercapai
dengan maksimal

Kebutuhan Siswa

1. Kesulitan siswa dalam memahami dua konsep
peredaran darah manusia

2. Kesulitan siswa dalam mengurutkan peredan
darah kecil dan peredaran darah besar

Solusi

1. Merancang media pembelajaran sesuai dengan
kebutuhan siswa dan sesuai dengan permasalahan dan
karakteristik siswa

2. Membantu siswa dalam proses belajar mengajar dan
membantu siswa untuk dapat mencapai tujuan
pembelajaran

Dampak

1. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu
siswa dalam memahami materi peredaran darah
manusia

2. Siswa lebih jelas untuk dalam memahami konsep
peredara darah manusia
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