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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.   Kajian Teori 

       Pada kajian teori ini akan memaparkan tentang teori-teori yang mendukung 

pentingnya media Ilmu Pengetahuan Alam pada materi penggolongan hewan. 

1. Teori belajar konstruktivisme 

Belajar merupakan kegiatan berproses untuk mencapai tujuan yang dimana 

di dalamnya terdapat unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang 

pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan kegiatan yang pokok dan 

penting di dalamnya adalah kegiatan belajar. Belajar merupakan suatu usaha 

sadar yang dilakukan seseorang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

melalui pengetahuan sehingga berdampak pada kepribadian yang kokoh. 

Belajar dilakukan sepanjang hidup dan berlangsung dimana saja. 

Belajar merupakan suatu proses upaya untuk memperoleh suatu perubahan 

yang baru oleh seseorang melalui pengalamannya sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya (M. Sobry Sutikno dalam Restian, 2015:100). 

Tirtarahardja (2005:51) mengemukakan  di bawah bimbingan pengajar, siswa 

mengembangkan aktifitas belajar melalui pengalaman yang bertumpu pada 

kemampuan diri belajar.  

Salah satu prinsip dalam proses belajar yang tercantum dalam 

Permendikbud No.65 Tahun 2013 adalah memperhatikan kemampuan awal. 

Artinya dari kemampuan awal siswa, pengetahuan dibangun. Menurut sudut 
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pandang konstruktvisme pengetahuan terbentuk dari orang yang mengenal 

hal baru. Konstruksi memiliki makna membangun, pada ruang lingkup filsafat 

pendidikan kontruktivisme merupakan suatu upaya untuk membangun sebuah 

tata hidup yang berbudaya modern (Restian, 2015:108). Konstruktivisme 

merupakan dasar berfikir yang nyata atau konkrit dengan kata lain yaitu bahwa 

pengetahuan siswa dibangun secara sedikit demi sedikit berawal dari 

kemampuan awal, yang hasilnya dikembangkan melalui konteks yang terarah 

dan tidak asal. Siswa harus membangun pengetahuan dengan cara yang 

bermakna melalui pengalaman nyata. Konstruktivisme merupakan sebuah teori 

yang memberikan kesempatanbagi setiap individu untuk belajar sesuai dengan 

kemampuan yang bertujuan untuk mencari kebutuhannya dan menemukan 

keinginannya dengan fasilitas orang lain maupun media. Paparan tersebut 

didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susanto (2015:9) dalam 

jurnalnya, peneliti menyatakan bahwa hendaknya siswa selalu terlibat aktif dan 

lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, agar dapat 

mengembangkan pemahaman dan membangun pengetahuan baru melalui 

pengalaman yang ditemukan sendiri. 

Berdasar pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

konstruktivisme memberikan kesempatan siswa untuk aktif belajar menemukan 

sendiri kemampuan, pengetahuan, teknologi atau media dan hal lain yang 

menunjang untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Proses membangun 

dan mengembangkan pengetahuan dasar memerlukan peran orang lain sebagai 

fasilitator. 
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2. Perkembangan anak 

Pertumbuhan dipandang sebagai pertambahan dalam bentuk ukuran fisik, 

namun dalam literatur pendidikan istilah pertumbuhan lebih mengacu kepada 

kematangan, perkembangan dan belajar. Kematangan merupakan pencapaian 

tahap-tahap perkembangan yang lebih menunjukan gejala-gejala biologis dari 

pada gejala psikologis dan belajar. Perkembangan merupakan perubahan yang 

secara progresif terjadi pada fungsi tubuh misalnya kekuatan dan koordinasi. 

Menurut Hamalik (2010:84) perkembangan merupakan suatu proses kreatif, 

karena perkembangan meliputi proses organisasi dan reorganisasi dalam arti 

siswa memilih aspek-aspek lingkungan yang dimana siswa harus memberikan 

respons terhadap lingkungan itu. Misalnya saat siswa membaca artikel tentang 

lingkungan hidup, maka siswa akan merespons pesan di dalam artikel yang 

telah dibaca. Menurut Santrock (dalam Soetjiningsih, 2012:2) perkembangan 

adalah pola perubahan yang terjadi sejak pembuahan dan berlanjut sapanjang 

kehidupan individu. Menurut Meggit (2013:1) perkembangan anak merupakan 

proses dimana seseorang anak sepanjang hidupnya mengalami tumbuh dan 

berbagai perubahan.  

Berdasarkan paparan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkembangan merupakan perubahan yang terjadi terhadap fungsi tubuh yang 

mengacu pada sifat-sifat yang khas dari gejala psikologis yang tampak. 

Perubahan terjadi sepanjang hidup seorang anak selama terjadi interaksi dengan 

keadaan disekitar. 
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Perkembangan kognitif siswa mempengaruhi tingkat konsentrasi siswa 

dalam berproses belajar, karena tingkat konsentrasi siswa di tiap tingkatan 

berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Kemampuan kognitif dibagi menjadi 

empat tahap, yaitu usia 0-24 bulan merupakan tahap sensori motor, usia 24 

bulan-7 tahun merupakan tahap pra-operasional, usia 7-11 tahun merupakan 

tahap operasional konkret, dan usia mulai usia 11 tahun merupakan tahap 

operasional formal  setiap tahapan kognitif merupakan perkembangan yang 

berkesinambungan (Trianto, 2011:16). Tingkat konsentrasi siswa disesuaikan 

dengan psikologi dan karakteristik anak sekolah dasar. Masa usia anak sekolah 

dasar, merupakan masa anak-anak akhir yang berangsur dari usia 6-12 tahun. 

Anak pada usia sekolah dasar, merupakan anak dengan masa intelektual atau 

masa keserasian sekolah. Pada masa keserasian sekolah ini, secara relatif anak-

anak lebih mudah di didik dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya. 

Menurut Fauzi (dalam Haryono, 2015:5) masa keserasian sekolah dapat 

diperinci menjadi dua fase, yaitu: 

a. Masa kelas rendah 

Kelas rendah sekolah dasar berlangsung pada anak kira-kira umur 6 atau 7 

tahun sampai umur 9 atau 10 tahun. Beberapa karakterstik anak, pada 

masa ini yaitu: 

1) Adanya korelasi positif yang cukup tinggi antara prestasi sekolah 

dengan kondisi jasmani. 

2) Sikap mentaati peraturan. 

3) Terdapat kecenderungan memuji diri sendiri. 
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4) Suka membanding-bandingkan anak lain dengan dirinya.  

5) Menganggap tidak penting suatu masalah, ketika tidak dapat 

menyelesaikan masalah itu. 

6) Anak menghendaki nilai rapor yang baik, tanpa mengingat 

kemampuannya. 

b. Masa kelas tinggi 

Kelas tinggi sekolah dasar, berlangsung pada anak kira-kira berumur 9-10 

tahun sampai dengan umur 12 atau 13 tahun. Beberapa karakteristik anak 

pada masa ini yaitu: 

1) Minat terhadap kehidupan yang konkret dan praktis dalam keseharian, 

hal ini dapat menimbulkan kecenderungan untuk membandingkan 

pekerjaan yang praktis. 

2) Sangat realistis, ingin belajar dan ingin tahu. 

3) Anak menganggap nilai rapor sebagai ukuran prestasinya di sekolah. 

4) Menjelang akhir masa ini mulai ada minat kepada keahlian khusus. 

5) Sampai kira-kira 11 tahun, anak memerlukan orang dewasa atau 

seorang guru untuk memenuhi keinginannya dan menyelesaikan 

tugasnya. Lebih dari 11 tahun, umumnya anak menghadapi tugas-

tugasnya dengan mandiri. 

6) Gemar membentuk kelompok teman sebaya untuk bermain bersama-

sama. 
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Pada perkembangan kognitif gaya berfikir anak pada usia 7-11 tahun 

begitu memasuki tahap operasional konkret akan menjadi lebih logis, fleksibel 

dan terorganisir. Hal ini mengacu pada tahap perkembangan kognitif dari 

piaget yang mengatakan bahwa anak berada pada tahap  operasonal konkret 

yang berlangsung di usia 7-11  tahun. Piaget (dalam Meggit, 2013:164) 

mendeskripsikan operasi mental sebagai kemampuan untuk mengkonkretkan 

imajinasi, konsekuensi yang akan terjadi. Pernyataan Piaget didukung oleh 

Sugiarti (2017) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa anak pada tahap 

operasional konkret sangat membutuhkan benda-benda konkret untuk 

membantu perkembangan kemampuan intelektualnya. Hakikatnya tahapan 

operasional konkret ini siswa berfikir didasarkan pada orang, tempat dan 

benda-benda yang bersifat nyata. 

3. Media pembelajaran 

Media pembelajaran menduduki peran penting di dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut karena media membantu guru menyampaikan materi 

belajar kepada siswa yang di dalam satu kelas memiliki karakteristik berdeba-

beda. Penggunaan media akan membantu mengatasi perbedaan siswa dalam 

cara belajar (Arina, 2015:48). 

Terdapat  masukan lain yang juga berpengaruh dalam operasional konkret 

siswa, yaitu masukan instrumenal dan masukan lingkungan. Termasuk masukan 

instrumenal adalah: guru, materi/kurikulum, metode mengajar, dan sarana 

pendidikan (alat, bahan dan media belajar) dan masukan lingkungan adalah 
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anatara lain teman bermain, keluarga dan kelompok masyarakat lainnya 

(Soetjipto & Raflis, 2009:164). 

a. Klasifikasi 

Berdasarkan rancangan media pembelajaran dapat di bagi menjadi dua 

jenis yaitu mulai dari media yang sederhada sampai dengan media yang 

kompleks atau canggih. Menurut Haryono (2015:51) secara garis besar dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1) Media yang dimanfaatkan (by utilization), media dan sumber belajar 

yang tidak dirancang khusus untuk pembelajaran, namun 

keberadaannya mudah di temui, diterapkan dan dimanfaatkan. 

2) Media yang dirancang (by design), artinya media dan sumber belajar 

yang dirancang secara khusus untum memberian fasilitas belajar yang 

terarah dan bersifat formal. 

Media berdasarkan cara dan jenis penyajiannya (dalam Haryono, 2015:53)  

dibagi menjadi dua yaitu alat peraga, dan media teknologi informasi 

komunikasi.  

a) Alat peraga, merupakan alat atau benda yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran. Alat peraga merupakan benda atau alat yang dirancang 

dengan sengaja dengan tujuan untuk membantu menanamkan konsep-

konsep. Menurut Djoko pengertian alat peraga adalah media 

pembelajaran yang membawakan ciri-ciri dari konsep yang diajarkan 

dalam proses pembelajaran. Menurut Estiningsih alat peraga 

merupakan benda yang dapat diotak-atik, digerakan, dipermainkan, 
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dan mudah dipindahkan oleh siswa. Jadi  dapat disimpulkan bahwa, 

alat peraga merupakan alat yang dirancang untuk membantu 

menanamkan konsep melalui aktivitas menggerakan benda atau alat 

peraga tersebut. 

b) Media TIK, dalam lingkup pendidikan merupakan sarana yang 

digunakan untuk menyempurnakan pembelajaran. Menurut Mac 

Kinnon melalui teknologi siswa dapat mengembangakan semua 

jenis keterampilan yang dimiliki.  

b.   Manfaat 

 Ketersediaan media di sekolah dapat menjadi fasilitas pengajar dalam 

proses mengajar. Media membantu kemampuan guru yang terbatas pada 

penjelasan secara verbal yang dapat menimbulkan verbalisme persepsi yang 

diterima oleh siswa. Hal tersebut didukung oleh Harjanto (2011:238) yang 

menyatakan bahwa media merupakan alat komunikasi khususnya dalam 

proses belajar mengajar dan media berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. 

Media menjelaskan hal-hal yang bersifat abstrak dan dapat mewakili guru 

sebagai alat komunikasi. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar. Terdapat 

beberapa alasan yang mendasari media dapat mempertinggi proses belajar 

yaitu dengan media pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, bahan 

atau materi pembelejaran akan lebih jelas maknanya, siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar (Sudjana & Rivai, 2010:2). 
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4. Media Canibo 

Canibo merupakan kepanjangan dari Classification Animal Board yang 

dalam bahasa Indonesia adalah papan yang berisi penggolongan hewan. Media 

Canibo mengusung konsep yang dimiliki oleh puzzle yaitu konsep pasti. Siswa 

dapat memainan alat tersebut dengan benar dan tidak mungkin salah dan jika 

salah pasti dapat terlihat jelas. Selain mengusung konsep pasti dari puzzle, 

media Canibo juga mengusung konsep dari flash card. Flash card merupakan 

media yang dimana berbentuk kartu bergambar yang juga diterapkan dalam 

media Canibo. Bedasar kedua konsep tersebut media Canibo didesain.  

Media Canibo merupakan media yang digunakan pada tingkat sekolah dasar 

pada materi tentang penggolongan hewan menurut jenis makanan dan cara 

berkembangbiak. Media Canibo digunakan untuk membantu guru menciptakan 

suasana kelas yang aktif sehingga siswa dapat mencapai kompetensi. Dalam 

penggunaannya, satu media Canibo idealnya digunakan untuk satu siswa. 

Namun jika ingin digunakan secara berkelompok juga bisa, tetapi metode yang 

digunakan guru juga disesuaikan.  

Media Canibo memiliki penampilan yang menarik dari segi desain sampai 

gambar sehingga siswa termotivasi untuk belajar tentang apa yang ada di dalam 

media Canibo tersebut khususnya penggolongan hewan. Hal tersebut didukung 

oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawati dkk (2015:6) dalam 

jurnalnya, peneliti menyatakan media gambar berbentuk permaian tentu 

meningkatkan minat atau ketertarikan siswa dan menghindarkan siswa dari 

kebosanan atau rasa takut terhadap pelajaran. Kemudian Kamsiyatun (2016) 
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menambahkan bahwa dengan media gambar siswa dapat memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Media 

Canibo memiliki tinggi yang lebih dari pada lebarnya. Ukuran Canibo tidak 

besar sehingga media tersebut mudah dalam penyimpanan maupun pemakaian. 

Media Canibo terdiri dari 2 bagian yaitu kantong kartu dan kartu. Kantong kartu 

dilengkapi dengan pintu yang ditempatkan di bawah kantong. Kemudian untuk 

seluruh kartu akan dikemas dalam sebuah kotak. Media terbuat dari kertas 

karton dengn nomor 4 dan kayu yang ringan. Media dirangkai menggunakan 

lem kayu. Pada salah satu tepi bagian media terdapat panah sebagai penunjuk 

benar atau salah. Bahasa yang digunakan dalam media Canibo menggunakan 

PUEBI yang tepat, sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa muncul 

pada buku panduan penggunaan, sedangkan pada kartu menggunakan bahasa 

sains seperti karnivora, herbivora dan omnivora. 

Keunggulan yang di miliki oleh media Canibo yaitu konsep pasti yang 

memungkinkan siswa belajar mandiri tanpa harus ada pendampingan dari guru 

maupun orang tua. Penggunaan bahan karton dan kayu cukup aman bagi siswa 

serta cukup kokoh. Dalam perancangan media Canibo sudah disesuaikan 

dengan kompetansi dasar serta materi yang ada di buku sumber. 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 

a. Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam berasal dari kata sience yaitu istilah yang 

mengacu  pada masalah atau gejala-gejala yang berkaitan dengan alam 

(nature). Secara sederhana ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan 
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yang mempelajari gejala-gejala yang terjadi di alam. Ilmu pengetahuan alam 

juga terdiri dari  konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip yang merupakan 

hasil dari proses ilmiah. Menurut Hendro darmojo (dalam Samatowa, 

2016:3) ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang rasional dan 

objektif tentang segala isi dari alam semesta. Menurut Samatowa (2016:3) 

dalam ilmu pengetahuan alam membahas tentang gejala-gejala alam yang 

disusun secara sistematis berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu 

pengetahuan alam  merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui 

observasi, eksperimentasi, penyusunan teori dan penyimpulan sehingga 

dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa yang bersifat penyelidikan. 

Jadi dengan belajar ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar, siswa dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah. 

Aplikasi teori perkembangan kognitif ilmu pengetahuan alam di 

sekolah dasar. Samatowa (2016:6) memaparkan sebagai berikut: 

1) Metode tradisional dimana konsep IPA diperkenalkan secara verbal saja 

dalam proses belajar membuat konsep IPA tidak dapat berkembang 

dengan baik. Sedangkan jika melalui pengalaman langsung yang 

didahului dengan pengenalan generalisasi-generalisasi abstrak, konsep 

IPA dapat berkembang baik. Pengalaman di dapatkan melalui interaksi 

dengan objek malalui media. 
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2) Terdapat empat tahap daur belajar yang dapat mendorong perkembangan 

konsep IPA sebagai berikut: 

a) Tahap generalisasi, siswa menarik kesimpulan dari beberapa 

pengalaman mengindra yang tampaknya bertentangan dengan 

konsep bawaan menjadi sebuah konsep baru. 

b) Tahap eksplorasi, siswa mengindra objek secara langsung. Proses 

mengindra ini terkadang siswa menemukan sebuah konsep yang 

bertentangan dengan konsep yang dimilikinya. 

c) Tahap deduksi, siswa mengaplikasikan konsep baru pada kondisi 

dan situasi baru. 

Pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak Indonesia adalah 

belajar melalui pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung daya 

ingat siswa akan semakin kuat dan dari segi pengadaan media sangat mudah 

karena bisa didapatkan dari lingkungan siswa sendiri. struktur kognitif siswa 

sekolah dasar tidak dapat disamakan dengan struktur kognitif ilmuan, pada 

hal ini siswa perlu diberi kesempatan untuk berlatih keterampilan-

keterampilan proses IPA yang perlu dimodifikasi sesuai perkembangan 

kognitifnya. Keterampilan proses IPA didefinisikan oleh Paolo Marten 

(dalam Samatowa, 2016:5) adalah (1) mengamati, (2) mencoba memahami 

apa yang diamati, (3) mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan 

apa yang terjadi, (4) menguji ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi 

untuk melihat apakah ramalan itu benar. 
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Pembelajaran IPA tidak hanya berguna bagi siswa dalam 

kehidupannya, melainkan juga berguna bagi perkembangan suatu 

masyarakat dan kehidupannya yang akan datang. Pembelajaran IPA akan 

bermakna bila diajarkan sedemikian, sehingga siswa menjalani perubahan 

suatu konsepsi. Kegiatan siswa dalam pembelajaran IPA diantisipasi 

menjadi serupa dengan apa yang sesungguhnya dilakukan para ilmuan, 

namun dalam situasi yang berbeda. Perbedaannya para ilmuan melakukan 

berbagai percobaan untuk menghasilkan sebuah teori, sedangkan siswa 

melakukan kegiatan yang serupa untuk memahami konsep baru atau 

menguci berbagai ide. 

b. Materi pengelompokan hewan 

Pelajaran IPA di sekolah dasar dibagi menjadi beberapa ruang lingkup 

materi.Menurut Permendikbud No.21 Tahun 2016 tentang Standar isi salah 

satu materi dalam pelajaran IPA yaitu tentang tumbuhan dan hewan. Dalam 

materi tentang tumbuhan dan hewan terdapat pembahasan tentang 

pengelompokan hewan menurut jenis makanannya. Mengelompokan atau 

menggolongkan merupakan suatu proses pemilihan objek-objek berdasarkan 

persamaan atau berbedaan dari sifat atau ciri-ciri suatu objek (Samatowa, 

2016:95).  

Pengelompokan hewan menurut jenis makanannya pada K13 muncul di 

kelas 5 semester 1 dengan KD 3.5 Menganalisis hubungan antar komponen 

ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Materi yang 

terdapat di dalam buku tematik tema 5 subtema 1  sebagai berikut: 
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Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang 

berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang 

memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan 

makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuha. Ada pula hewan 

yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada 

beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan 

tersebut. 

Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah 

daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra, merupakan beberapa contoh 

hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai 

batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang 

tanaman padi dan jagung.Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon 

bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang 

memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-

buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji.Biji 

padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para 

tupai. 

Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. 

Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga 

menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus 

menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci, yang menjadi 

makanan bagi burung elang (Karitas, 2017:5). 
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Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga 

golongan.Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan 

omnivora.Setiap golongan memiliki ciri bentuk tengkorak yang berbeda-

beda sesuai dengan jenis makanannya. 

 
Tabel 2.1 Penggolongan Hewan Menurut Bentuk Tengkorak dan Makanannya 

No. Tengkorak dan susunan gigi Keterangan 

1. 

 

Gambar 2.1 Hewan Herbivora 

 

Kelompok herbivora merupakan hewan yang 

makanannya berasal dari tumbuhan. Gigi hewan 

herbivora terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, 

dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di 

depan dan tajam yang berguna untuk memotong 

makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi 

untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong 

oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk 

kelompok ini adalah kuda, kelinci, kambing dan 

jerapah. 

2. 

 

Gambar 2.2 Hewan Karnivora 

 

Kelompok karnivora adalah kelompok hewan yang 

memakan hewan lain. Sebagian besar hewan 

karnivora merupakan hewan liar dan buas. Oleh 

karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang 

kuat dan tajam. Gigi taring berguna untuk merobek 

dan mengoyak mangsanya. Hewan ini juga 

memiliki gigi seri yang kuat dan tajam meskipun 

berukuran kecil yang berfungsi untuk memotong 

makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok 

ini adalah macan, anjing, buaya, singa, dan ular.  

3. 

 

Gambar 2.3 Hewan Omnivora 

 

Kelompok omnivora merupakan kelompok hewan 

yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun 

hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan 

gigi tersendiri. Gigi seri, gigi geraham, dan gigi 

taring hewan ini berkembang dengan baik untuk 

menyesuaikan dengan makanannya. Gigi taring 

dan gigi seri digunakan saat memakan makanan 

yang berupa hewan lain. Sementara, gigi geraham 

dan gigi seri digunakan ketika memakan makanan 

berupa tumbuhan. Orangutan, monyet, dan gorila, 

merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk 

dalam kelompok herbivora. 

(Sumber: Karitas 2017:14) 
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B.   Peneilitian yang Relevan 

       Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan, secara sederhana perbedaan dan 

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini oleh 

peneliti dapat di sajikan dengan tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan 

No. Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Dhian 

Permatasari 

2013. 

Upaya Meningkatkan 

Keberanian Bertanya 

dan Hasil Belajar IPA 

Materi Penggolongan 

Hewan Berdasarkan 

Makanannya dengan 

Metode Index Card 

Match Bagi Siswa 

Kelas IV Semester I 

SD Negeri 1 Segaran 

Tahun Pelajaran 

2013/2014 

Persamaan penelitian yang 

dilakukan peneliti 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan yaitu: 

1. Materi penggolongan 

hewan berdasarkan 

makanannya. 

Peneliti terdahulu 

menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). 

Sedangkan jenis 

penelitian yang saat 

ini dilakukan oleh 

peneliti adalah 

pengembangan 

(R&D).  

 

2. Dias 

Hendyanto 

Dwiputra 

2016. 

Pengembangan 

Monopoli 

Pembelajaran IPA 

Penggolongan Hewan 

untuk Siswa Kelas 4 

Sekolah Dasar. 

Persamaan penelitian yang 

dilakukan peneliti 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan yaitu: 

1. Jenis penelitian R&D 

menurut Borg and Gall. 

2. Uji coba dilakukan 3x. 

3. Materi penggolongan 

hewan berdasarkan 

makanannya. 

4. Metode observasi, 

wawancara, angket. 

 

Peneliti terdahulu 

mengembangkan 

media monopoli, 

sedangkan 

penelitian yang saat 

ini dilakukan 

mengembangkan 

media Canibo. 

3. Intan Nur 

Saidah 

2015. 

Pengembangan Media 

Pembelajaran 

Berbentuk Permainan 

Edukasi Akuntansi 

Cari Kata (Acak) 

dengan Menggunakan 

Software Adobe Flash 

Cs5 untuk 

Pembelajaran 

Akuntansi Keuangan 

Kompetensi Dasar 

Aset Tetap di Kelas XI 

Akuntansi SMK YPE 

Sawunggalih Kutoarjo 

Tahun Ajaran 

2014/2015 

Persamaan penelitian yang 

dilakukan peneliti 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan yaitu: 

1. Instrumen angket, 

instrumen kelayakan, 

instrumen media. 

2. Uji coba dilakukan 3x. 

a. Uji coba perorangan. 

b. Uji coba kelompok 

kecil. 

c. Uji coba lapangan. 

Peneliti terdahulu 

menggunakan 

model ADDIE. 

Sedangkan jenis 

penelitian yang saat 

ini dilakukan oleh 

peneliti adalah 

model Borg and 

Gall. 

4. Husna dkk 

2017 

Pengembangan Media 

Puzzle Materi 

Pencemaran 

Lingkungan 

di SMP Negeri 4 

Banda Aceh 

Persamaan penelitian yang 

dilakukan peneliti 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan yaitu: 

1. Jenis penelitian R&D  

2. Analisis data diperoleh 

dengan menggunakan 

lembar penilaian oleh 

ahi media dan ahli 

materi. 

Peneliti terdahulu 

menggunakan 

model ADDIE. 

Sedangkan jenis 

penelitian yang saat 

ini dilakukan oleh 

peneliti adalah 

model Borg and 

Gall. 
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Penekanan 

Langkah Peneliti 

Materi  

Dasar Empiris 

Potensi 

Kebijakan 

Fakta Ide Pokok  

C. Kerangka pikir 

 
Learning by doing, belajar melalui pengalaman 

langsung merupakan metode yang cocok untuk anak 

Indonesia (Samatowa 2016). 

 

Penggolongan Hewan Menurut Makananya 

(KTSP : kelas 3, SK 1. KD 1.2) 

(K13: kelas 5, Tema 5 Subtema 1 

Pembelajaran 2) 

1. Permendikbud No. 22 tahun 2016 

2. Permendikbud No. 24 tahun 2016 

PENGEMBANGAN MEDIA CANIBO (CLASSIFICATION ANIMAL BOARD) 

PADA MATERI IPA TENTANG PENGGOLONGAN HEWAN DI SD 

Validasi dan Uji 

coba 

Rancangan media 

IPA 

1. Penelitian Dwiputra (2016) Pengembangan 

Monopoli Pembelajaran IPA Penggolongan 

Hewan untuk Siswa Kelas 4 SD. 

2. Penelitian Permatasari (2013) Meningkatkan 

Keberanian Bertanya dan Hasil Belajar IPA 

Materi Penggolongan Hewan Berdasarkan 

Makanannya dengan Metode Index Card 

Match Bagi Siswa Kelas IV Semester I. 

1. Guru terfasilitasi dalam kegiatan 

pembelajaran pada materi 

“Penggolongan Hewan Menurut 

Makananya”. 

2. Siswa membangun pengetahuan 

melalui pengalaman langsung. 

 

1. Guru sadar akan pentingnya media dalam 

pembelajaran. 

2. Guru tidak asing dengan media “Flowcard” 

3. Menurut guru media sejenis “Flowcard” 

dapat digunakan dalam pembelajaran pada 

materi “Penggolongan Hewan Menurut 

Makanannya”. 

4. Media sejenis “Flowcard” dapat digunakan 

di kelas tanpa memindahkan siswa ke ruang 

Laboratorium. 

5. Gaya belajar siswa cenderung kinestetik. 

1. Proses belajar kurang efektif serta siswa 

cenderung pasif. 

2. Sumber yang digunakan masih terbatas 

pada buku. 

3. Laboratorium belum mempunyai media 

yang dapat memfasilitasi guru dan 

siswa pada materi “Penggolongan 

Hewan Menurut Makanannya”. 

4. Laboratorium tidak dapat menampung 

seluruh siswa dalam satu kelas. 

1. Student Center Learning, proses belajar 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi 

pesertadidik untuk berpartisipasi aktif. 

2. Media pembelajaran, berupa alat bantu 

proses pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pelajaran. 

Materi Ilmu Pengetahuan Alam 


