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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Definisi IPA adalah suatu hasil kegiatan manusia yang berbentuk 

pengetahuan, pemikiran, serta konsep pendidikan yang tersusun dari alam sekitar 

dan diperoleh pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah, antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan pengujian masalah (Ainani, 2016: 9). Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains 

yang berasal dari bahasa inggris Science yang berarti tahu (Trianto, 2010: 136). 

Ilmu pengetahuan alam termuat di dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA 

diciptakan untuk mendorong siswa aktif dan ingin tahu. Setiap materi pembelajaran 

IPA tentu mempunyai tingkatan-tingkatan kesukaran yang berbeda. Disatu sisi 

terdapat bahan pelajaran yang tidak membutuhkan alat bantu tetapi dilain sisi 

memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. 

Proses pembelajaran memerlukan suatu media, pada tahun 2010 mengenai 

standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten / Kota yang diatur dalam 

peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010. Pada standar minimal 

pendidikan dasar mengenai pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan 

telah dijelaskan mengenai kit IPA. 

Alat peraga KIT IPA yang tersedia di sekolah diantaranya, KIT Apron dan 

kartu, Neraca, Air, Cahaya, Bunyi, Pesawat Sederhana, Listrik, Magnet, Panas, Tata 

Surya, Optik, Batu-batuan, Batu Bara dan Minyak Bumi, Ilmu Pengetahuan Bumi 

dan Antariksa. Adapula yang berbentuk poster/carta IPA yakni mengenai
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Penyesuaian Diri Binatang pada Lingkungan, Perubahan Bentuk Benda, Angin 

Darat dan Angin Laut, Sistem Pernafasan, Sistem Pencernaan.   

Observasi dan wawancara awal dilakukan ke SDN Jatimulyo 1 Malang pada 

tgl 22 November 2017 untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di 

sekolah. Menurut hasil observasi dan wawancara awal dapat disimpulkan bahwa 

sekolah mempunyai beberapa KIT IPA dalam menunjang proses pembelajaran. 

Terdapat  KIT IPA yang telah ada di sekolah berupa KIT Tata Surya. KIT Tata 

Surya yang sudah tersedia hanya menjelaskan mengenai susunan tata surya yang 

berada di alam semesta dengan urutan-urutan planet. Belum adanya media yang 

menjelaskan mengenai proses terjadi pasang surut air laut. 

Guru dalam penyampaian materi di dalam kelas pernah menggunakan media 

pembelajaran. Guru menggunakan media pembelajaran didalam kelas terbatas 

media pembelajaran sederhana yang menggunakan tampilan gambar, video di LCD. 

Guru menggunakan gambar dan video untuk mendekatkan materi pelajaran. Siswa 

sukar dalam berfikir yang jauh dari kehidupan sehari-hari seperti kondisi 

pergerakan benda-benda langit. Guru menggunakan bermain peran dalam proses 

pembelajaran pergerakan benda-benda langit. Siswa diminta untuk menjadi 

matahari, bumi, maupun bulan.  

Siswa lebih suka terhadap media pembelajaran secara langsung atau nyata. 

Karena dalam materi tersebut siswa diminta dapat membayangkan posisi matahari, 

bumi, bulan diangkasa dengan posisi naik turun nya air laut. Siswa merasa kesulitan 

membayangkan hal tersebut yang jauh dari kondisi nyata siswa. Perlu adanya suatu 

media yang dapat mempersatukan antara kondisi matahari, bumi, bulan di angkasa 

dengan kondisi naik turunnya air di laut pada proses pasang surut. 
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Permasalahan tersebut, perlu adanya media pembelajaran Diorama 

PASURLUT dalam Materi Pasang Surut Air Laut. Media Diorama PASURLUT 

adalah media pembelajaran berbentuk 3 dimensi yang terdiri dari 2 bagian atas dan 

bawah untuk membantu pemahaman materi pembelajaran. Pada materi peristiwa 

rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 

Gerhana bulan mengakibatkan pasang surut air laut. Pasang surut air laut akan 

digambarkan pada media pembelajaran PASURLUT yang dapat menjelaskan 

pergerakan kondisi matahari, bumi, dan bulan serta kondisi pasang dan surut air di 

laut.  

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ardian Dwi Prasetyo, 

pada tahun 2017 dengan judul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Bumi dan Alam Semesta Kelas VI SD Negeri 

Ngringin Depok Sleman”. Hasil penelitian pengembangkan media pembelajaran 

interaktif dengan pokok bahasan Bumi dan Alam Semesta yakni layak digunkan 

dalam proses pembelajaran. Layaknya pengembangan media tersebut ditinjau dari 

validasi ahli materi dan valiasi ahli media. Jumlah skor penilaian 4,35 untuk 

validasi materi dan jumlah skor 4,11 untuk validasi media yang telah dikategorikan 

sangat baik dan layak digunakan  

 Penggunaan media diorama PASURLUT ini dapat memberikan kemudahan bagi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPA, serta siswa dan guru dapat 

memanfaatkan media ini untuk penunjang pemahaman siswa. Pemahaman siswa 

dapat ditunjang media pembelajaran dengan materi jauh dari kondisi siswa 

didekatkan dengan media PASURLUT ini. Maka peneliti ingin mengembangkan 
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media dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Diorama Pasurlut dalam 

Materi pasang surut air laut Pada Kelas 6 SD” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengembangan Media Pembelajaran Diorama Pasurlut dalam 

Materi Pasang Surut Air Laut Pada Kelas VI SD?   

2. Bagaimana Efektivitas Media Pembelajaran Diorama Pasurlut dalam 

Materi Pasang Surut Air Laut Pada Kelas VI SD?  

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran diorama pasurlut materi 

pasang surut air laut pada kelas 6 SD. 

2. Untuk mendeskripsikan efektivitas media pembelajaran diorama pasurlut 

materi pasang surut air laut pada kelas 6 SD. 

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Gambaran mengenai produk media pembelajaran pasurlut dapat dilihat dari 

segi konten dan konstruk media yang akan dikembangkan. 

a. Konten dari media yang akan dikembangakan 

1. Media tersebut akan berbentuk alat peraga yang di dalamnya dapat 

menjelaskan proses terjadinya pasang surut air laut 

2. Alat peraga tersebut akan terlihat posisi matahari, bumi bulan saat 

kondisi pasang maupun pada kondisi surut 

3. Saat posisi matahari bumi bulan berpindah atau berubah secara tidak 

langsung akan dapat terjadi pasang atau surut yang ditandakan dengan 

naiknya air atau turunnya air pada alat peraga tersebut. 

b. Konstruk dari media yang akan dikembangakan                         
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1. Akan adanya 2 lapisan atau bagian (bagian atas dan bagian bawah) 

2. Bagian atas untuk menunjukkan posisi matahari, bumi, dan bulan 

3. Bagian bawah akan menunjukkan kondisi air yang terjadi pasang 

maupun surut 

4. Bagian atas akan adanya 3 bola dengan ukuran yang berbeda yang 

diibaratkan sebagai matahari, bumi, dan bulan 

5. Bagian bawah akan adanya gambaran laut dan daratan yang didalamnya 

terdapat air yang bisa berubah volumenya untuk menunjukkan air laut 

tersebut terjadi pasang maupun surut. 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini mengenai pengembangan Media Pembelajaran 

Diorama Pasurlut Materi Pasang Surut Air Laut. Penelitian tersebut dikatakan 

penting dan perlu adanya pengembangan dikarenakan untuk menunjang pada 

proses pembelajaran dimana siswa diharapkan lebih mudah dalam memahami 

materi kenampakan alam khususnya pada proses terjadinya pasang surut air laut. 

Siswa dalam materi pasang surut air laut biasanya hanya membayangkan 

bagaimana posisi matahari, bumi, dan bulan diangkasa saat terjadinya pasang surut 

air laut. Pada pengembangan ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam 

memahami posisi matahari, bumi, bulan pada proses pasang surut air laut yang telah 

dituangkan atau diibaratkan dengan 3 bola sebagai matahari bumi bulan yang dapat 

berputar pada porosnya. 

Siswa yang awalnya tidak mengetahui bagaimana proses pasang surut air laut 

yang terjadi perubahan atau kondisi air laut saat pasang maupun surut. Ketika 

pasang secara otomatis siswa dapat melihat posisi atau pergerakan air di laut tanpa 
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datang langsung dan berbahaya di sekitaran pantai atau laut yang diamati. 

Menggunakan alat peraga tersebut siswa dapat berfikir lebih konkrit dengan melihat 

tiruan pasang surut air laut tanpa berfikir abstrak lagi karena terbatasnya waktu dan 

berbahayanya siswa apabila diajak ke pantai atau laut yang jauh dari sekolah dan 

pergerakan air laut yang membahayakan. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Asumsi penelitian pengembangan media pembelajaran PASURLUT 

(pasang surut air laut) ini dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran individual 

maupun kelompok yang dapat mengasah kemampuan berfikir siswa. Adapun 

keterbatasan dari pengembangan ini adalah: 

1. Media PASURLUT (pasang surut air laut) yang dikembangkan terbatas 

pada mata pelajaran IPA.  

2. Media PASURLUT (pasang surut air laut) ini terbatas pada materi proses 

terjadinya gerhana bulan yang mengakibatkan terjadinya pasang surut air 

laut. 

3. Media PASURLUT (pasang surut air laut) ini sejalan dengan materi pada 

kurikulum di kelas 6 Sekolah Dasar. 

4. Media PASURLUT (pasang surut air laut) saat ini terdapat pada tema 8 

subtema 3 pembelajaran 2 

1.7 Definisi Operasional 

1. IPA merupakan hasil kegiatan manusia yang berupa pengetahuan, 

gagasan, serta konsep pendidikan yang terorganisasi tentang alam sekitar 

dan diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian ilmiah, antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan pengujian gagasan. 
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2. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan sebagai penyampai 

pesan, merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa.  

3. Media diorama adalah media berbentuk tiga dimensi yang menyerupai 

aslinya yang utuh menggambarkan suasana sebenarnya.  

4. Pasang Surut Air Laut merupakan naik turunnya permukaan air laut secara 

periodik sebagai akibat adanya pengaruh gaya tarik menarik antara bumi, 

bulan, dan matahari yang juga dipengaruhi oleh kecepatan angin. 

5. Media PASURLUT adalah media pembelajaran berbentuk 3 dimensi yang 

terdiri dari 2 bagian atas dan bawah yang menjelaskan materi pasang surut 

air laut untuk membantu pemahaman materi pembelajaran. 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/media-berasal-dari-bahasa-latin.html

