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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini membahas kajian pustaka untuk mencari jawaban dari permasalahan 

penelitian dari berbagai referensi dan hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka ini 

juga berisi kajian-kajian yang ditulis dalam penelitian yang tercangkup pada fokus 

masalah dan diakhiri dengan bangunan kerangka pikir yang berupa kerangka 

teoritik terkait dengan pemecahan masalah. 

2.1    Konsep Penelitian 

2.1.1 Penelitian Pengembangan 

Penelitian pengembangan dapat diperuntukan dalam 

mengembangkan suatu media pembelajaran. Untuk menghasilkan suatu 

media pembelajaran di butuhkan suatu perancangan yang baik. Menurut 

Sukmadinata (2007:164), pengembangan merupakan suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall (dalam Setyosari, 

2013:222) penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini 

mengikuti suatu langkah-langkah pengembangan. Alasan peneliti 

menggunakan model pengembangan Borg and Gall karena tahapan dalam 

pengembangan ini mudah dipahami dan dilakukan. 

Penelitian dan pengembangan juga banyak digunakan untuk 

mengembangkan bahan ajar, media pembelajaran serta manajemen 
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pembelajaran (Arifin 2012:127). Penelitian pengembangan bersifat 

menghasilkan suatu rancangan ataupun produk yang dapat dipakai untuk 

memecahkan masalah pembelajar. Untuk dapat menghasilkan produk 

tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk 

menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat 

luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

Jadi penelitian dan pengembangan bersifat bertahap (Sugiyono, 2012:297). 

Pengembangan media pembelajaran merupakan salah satu hal yang 

perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini. Media 

pembelajaran sangatlah penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran guna mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Tanpa media 

proses pembelajaran tidak akan berjalan maksimal. Pentingnya media dalam 

upaya meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia, tuntutan pasar global 

dan kurikulum berbasis kompetensi yang berlandaskan paradigma baru 

pembelajaran (Asyhar, 2012 : 92). 

Penelitian pengembangan ini berupaya mengembangkan media 

yang sesuai dan efektif untuk pembelajaran siswa SD. Pemilihan materi 

yang akan di pakai juga akan berpengaruh terhadap pengengembangan 

media. Penelitian pengembangan  ini mengacu pada pembelajaran IPA , 

materi panca indra khususnya indra perasa (lidah rasa elektrik) yang 

digunakan dalam pembelajaran IPA SD.  

Media pengembangan ini akan di buat memiliki tahapan 

pengembangan. Beberapa tahap mulai dari desain produk, cara pembuatan, 

hingga cara penggunaan dalam proses pembelajaran. Tahap pengembangan 
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ini bertujuan untuk melihat kesesuaian produk media dengan materi yang 

diajarkan pada kelas IV SD.  

2.1.2   Media Pembelajaran 

Media merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari proses 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan 

tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Guru harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran, 

jenis-jenis media, kriteria pemilihan media dan manfaat media 

pembelajaran. 

 2.1.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Secara umum media pembelajaran adalah alat bantu proses 

belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan 

pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media dari 

bahasa latin, merupakan bentuk jamak dari kata "medium" yang berarti 

tengah perantara, atau pengantar. Istilah pengantar ini menurut Bovee 

(dalam Asyhar 2012 : 4) digunakan karena fungsi media sebagai perantara 

atau pengantar suatu pesan. Menurut media adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya 

(Arsyad, 2009 : 2-3). 

Menurut Munadi (2010 : 7) media pembelajaran dapat dipahami 

sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan 
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dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Asyhar (2012 : 5) media 

memiliki peran yang sangat penting, yaitu suatu sarana atau perangkat yang 

berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi 

dengan komunikator antara komunikator dan komunikasi. Pesan yang 

disalurkan melalui suatu media oleh sumber/pengirim pesan akan dapat 

dikomunikasikan kepada sasaran penerima pesan atau receiver apabila 

terdapat daerah lingkup pengalaman (area of experience) yang sama antara 

sumber pesan (source) dan penerima pesan (receiver). 

Setelah memahami pengertian kata media dan pembelajaran, maka 

dengan menggabungkan kedua istilah tersebut pengertian media 

pembelajaran adalah apa saja yang digunakan sebagai media dalam 

pembelajaran. Pendapat Scharm (dalam Asyhar, 2012:7) tentang media 

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan (informasi) yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.  

 Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang 

dapat menyampaikan pesan dari suatu sumber secara terencana. Keberadaan 

media pembelajaran di sekolah sangatlah penting dan membantu agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan bermutu sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang kondusif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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         2.1.2.2  Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Jenis media pembelajaran sangat beragam dan sudah banyak yang 

dikembangkan dalam proses pembelajaran. Menurut Asyhar (2012 : 44-45), 

jenis media pembelajaran dapat dikelompokan menjadi empat jenis yaitu : 

1. Media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya 

mengandalkan indera penglihatan semata mata dari peserta 

didik. Dengan media ini, pengalaman belajar yang dialami 

peserta didik sangat tergantung pada kemampuan 

penglihatan. 

2. Media audio, adalah jenis media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera 

pendengaran peserta didik. Pengalaman belajar yang akan 

didapatkan adalah dengan mengandalkan indera 

kemampuan pendengaran. 

3. Media audio-visual, adalah jenis media yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan 

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses 

atau kegiatan. 

4. Multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis 

media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses 

atau kegiatan pembelajaran.jenis media ini menggunakan 

media teks,visual diam,visual gerak, dan audio serta media 

interaktif berbasis komputer dan teknologi komunikasi dan 

informasi. 

2.1.2.3 Kriteria Pemilihan Media 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan dan media 

pembelajaran yang menunjang dalam proses mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut Sudjana (2009 : 4), penggunaan media pembelajaran sangat 

bergantung pada tujuan pembelajaran, bahan pengajaran, kemampuan 

memperoleh media yang diperlukan serta kemampuan guru 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh 
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Arsyad, (2009 : 75) kriteria pemilihan media bersumber dari konsep 

bahwa media merupakan bagian dari sistem intruksional secara 

keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan 

dalam memilih media, antara lain: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih 

berdasarkan tujuan intruksional yang telah ditetapkan yang 

secara umum mengacu kepada salah satu gabungan dari 

dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prinsip, atau generalisasi, misalkan film dan grafik 

memerlukan simbol dan kode yang berbeda. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, 

dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak 

perlu dipaksakan. 

4. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu 

kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. 

5. Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk 

kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika 

digunakan dengan kelompok kecil atau perorangan.  

6. Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun 

fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

   2.1.2.4  Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat membantu dalam proses belajar siswa 

dalam pengajaran oleh seorang pendidik yang diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Menurut Sudjana (2009:2), 

mengemukakan bahwa ada beberapa alasan, mengapa media pembelajaran 

dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan dengan 

manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. 
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2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

3. Motode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-

lain.  

2.1.3 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

2.1.3.1 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Menurut Trianto, (2014:136) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan atau Sains yang semula berasal 

dari bahasa Inggris „science’. Kata „science’ sendiri berasal dari bahasa 

Latin ‘scientia’ yang berarti saya tahu. Dalam perkembangannya science 

sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) saja.  IPA sebagai pembelajaran yang merujuk pada suatu aktivitas 

ilmiah dan menekankan pada pengalaman langsung dari siswa untuk 

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu mengenal dan memahami 

alam dan sekitarnya. Dalam melaksanakan aktivitas ilmiah yang merupakan 

kegiatan kognitif, siswa akan belajar mencari tahu, mencari kebenaran, dan 

mencari penjelasan yang terbaik. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat (correct) pada 

sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan 

dengan penalaran yang shahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang 
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betul (truth), (Sutrisno, 2007: 19). Pembelajaran IPA berlangsung secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya tentang menghafal, penguasaan 

kumpulan pengetahuan berdasarkan fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  

2.1.3.2 Pembelajaran IPA SD 

Kegiatan pembelajaran IPA mencakup pengembangan kemampuan 

dalam mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, memahami jawaban, 

menyempurnakan jawaban tentang “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” 

tentang gejala alam maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-cara 

sistematis yang akan diterapkan dalam lingkungan dan teknologi (Trianto, 

2014: 151).  

Pembelajaran IPA SD dijelaskan pada kurikulum KTSP (BNSP 

2006:484) Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan 

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan 

dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah 

2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Fungsi dan tujuan pembelajaran IPA SD dijelaskan pada 

kurikulum KTSP (BNSP 2006 : 484-485) mata Pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  teknologi dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat 

keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan 

segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP/MTs. 

Pembelajaran IPA sebagai alat pendidikan yang berguna untuk mencapai 

tujuan pendidikan, maka pendidikan IPA di sekolah-sekolah menurut 

Laksmi (dalam Trianto, 2014: 142) mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yaitu: 

1. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia 

tempat hidup dan bagaiman bersikap. 

2. Menanamkan sikap hidup ilmiah. 

3. Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan. 

4. Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja 

serta menghargai para ilmuan penemunya. 

5. Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam 

memecahkan masalah. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

(kognitif), yang merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Jenis 

pengetahuan yang yang dimaksud adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan 

konsep yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Di samping itu 

pembelajaran IPA diharapkan pula memberikan keterampilan 
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(psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan 

dan apresiasi. 

2.1.4 Pegertian panca indra (lidah) 

Lidah merupakan alat indra pengecap manusia. Jika dia amati di 

depan cermin permukaan lidah tampak kasar, bagian itulah yang terdapat 

saraf pengecap rasa. Makanan dan minuman yang telah berupa larutan di 

dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap, oleh saraf 

pengecap rangsangan rasa ini diteruskan kepusat saraf pengecap di otak, 

selanjutnya otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga dapat merasakn 

rasa suatu jenis makanan atau minuman 

Lidah juga merupakan sekumpulan otot rangka yang berada di 

mulut manusia dan berguna untuk membantu pencernaan dalam makanan, 

baik membantu mengunyah dan membantu manusia untuk menelan 

makanan. Dan lidah menjadi salah satu bagian dari kelima indra pada 

manusia yaitu berkedudukan sebagai indra pengecap karena memang 

fungsinya adalah untuk merasakan apa yang dimasukkan dalam mulut. 

Pokok bahasan  indra perasa pada pembelajaran IPA SD Kelas IV 

dibatasi dan tidak detail seperti uraian di atas. Standart kompetensi yaitu 

mengenai hubungan antara struktur organ tubuh manusia dan fungsinya. 

Bagian bagian perasa lidah akan di khusukan dalm penlitian ini . 

2.1.5  Rancangan Media Lidah Rasa Elektrik 

Desain pengembangan media lidah rasa elektrik terbuat dari papan 

triplek yang di rancang seperti alat peraga lidah tiga di mensi yang 

berukuran  (P=80cm dan L=65cm). Media ini juga dilengkapi dengan 
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sumber listrik yang bersumber dari batu batrai, berbentuk gambar seperti 

lidah manusia pada umumnya,pada setiap bagian perasa pada lidah akan ada 

lubang persegi sesuai jumlah titik perasa lidah dan setiap lubang persegi 

tersebut di letakan lampu,lampu akan menyala jika lubang pada setiap titik 

perasa lidah itu di tempelkan potongan persegi yang sesuai maka lampu 

pada bagianya akan menyala, pada potongan persegi tersebut  di tempelkan 

tulisan manis,asin,asam,dan pahit dengan titik perasa lidah,  

 

Gambar 1 rancangan media lidah rasa elektrik 
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2.1.5.1 Langkah-langkah penggunaan media Lidah Rasa Elektrik 

Model pembelajaran yang di gunakan dalam penerapan media lidah rasa 

elektrik adalah model pembelajaran langsung dan model pembelajaran 

kooperatif. Namun model pembelajaran yang digunakan tetap harus di 

sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa.  

Langkah-langkah penggunaan media pembelajaran lidah rasa elektrik pada 

mata pelajaran ipa, yaitu: 

1. Letakkan media lidah rasa elektrik pada posisi berdiri. 

2. Tempelkan potongan balok yang telah bertuliskan manis,asin,asam dan 

pahit pada titik perasa lidah sudah di sediakan. 

3. Jika lampu di bagian perasa lidah tersebut tidak menyala maka 

potongan persegi tersebut tidak pas atau tidak sesuai tempat 

lubangnya. 

2.2 Kerangka penelitian 

     Kerangka penelitian merupakan sebuah konsep mengenai penjelasan 

permasalahan yang terjadi, bagaimana dan dengan cara apa mengatasi 

suatu permasalahan. Kerangka fikir di gunakan untuk memperjelas alur 

dari akan dilakukanya sebuah penelitian. Berikut adalah kerangka fikir 

yang di buat dan di dudun yang menjadi dasar penelitian pengembangan. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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Gambar 2.2 Diawali dengan wawancara terhadap guru guru di 

sekolah dasar khususnya guru kelas IV SD dan peneliti menemukan 

beberapa masalah dalam pembelajaran IPA. Masalah tersebut timbul karena 

terbatasnya media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

sehingga proses belajar mengajar kurang kondusif dan mempengaruhi 

keaktifan siswa saat mengikuti pelajaran sehingga hasil belajar kurang 

maksimal. 

Permasalahan di atas membutuhkan sebuah alternatif  baru tentang 

sebuah inovasi media pembelajaran yang memberikan solusi dari beberapa 

masalah tersebut. Solusi tersebut adalah dengan mengembangkan sebuah 

desain media pembelajaran yang di rancang untuk dijadikan sebuah produk 

media pembelajaran. Media yang dikembangkang adalah media lidah rasa 

elektrik, sebuah alternatif media pembelajaran IPA pokok bahasan sumber 

indra perasa lidah yang di desain seperti replika lidah manusia. Setelah 

merancang dan membuat produk media lidah rasa elektrik kemudian di 

validasi kepada seorang ahli media dan ahli materi. 

Media yang sudah di validasi kemudian di uji cobakan kepada 

sekolah khususnya kelas IV SD yang diharapkan dapat mewujudkan proses 

pembelajaran menjadi menyenangkan, siswa menjadi aktif saat mengikuti 

pelajaran, siswa dapat memahami materi dengan baik dan hasil belajar siswa 

semakin meningkat. Melakukan uji coba produk  dan menganalisis 

keefektifan media kepada dosen ahli, guru serta siswa yng berupa angket 

validasi. Produk desain media diharapkan menarik saat digunakan oleh 
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siswa pada saat melakukan uji coba produk  dan dilanjutkan kedalam proses 

produksi media lidah rasa elektrik. 


