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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yakni pengetahuan yang diperoleh dari 

pengumpulan data menggunakan percobaan, pengamatan, dan penyimpulan 

untuk menghasilkan suatu penjelasan mengenai sebuah gejala yang dapat 

dipercaya menurut Widiyatmoko (2012:51). Ilmu Pengetahuan Alam dapat 

didefinisikan sebagai usaha manusia dalam memahami alam semesta dengan 

menggunakan pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, serta 

menggunakan langkah-langkah yang benar (true), dan dijelaskan dengan 

penalaran yang shahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang benar 

(truth), (Sutrisno dkk., 2007: 19) 

Menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah 

Ilmu pengetahuan yang memahami alam semesta menggunakan eksperimen, 

pengamatan, deduksi yang benar, valid, dan utuh yang dapat dipercaya. 

Pemahaman IPA dilakukan agar tepat pada sasaran, benar, dan valid sehingga 

pemaham IPA yang secara utuh. 

2.1.2 Kompetensi Dasar IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VI SD 

menurut Permendikbud NO.24 Tahun 2016 tersusun sebagai berikut: 

Kompetensi Dasar (KD) Kompetensi Dasar (KD) 

3.1 Membandingkan cara perkembangbiakan 

tumbuhan dan hewan 

4.1 Menyajikan karya tentang 

perkembangbiakan tumbuhan 
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3.2 Menghubungkan ciri pubertas pada laki-

laki dan perempuan dengan kesehatan 

reproduksi 

4.2 Menyajikan karya tentang cara 

menyikapi ciri-ciri pubertas yang 

dialami 

3.3 Menganalisis cara makhluk hidup 

menyesuaikan diri dengan lingkungan 

4.3 Menyajikan karya tentang cara 

makhluk hidup menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, sebagai hasil 

penelusuran berbagai sumber  

3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen 

listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik 

sederhana 

4.4 Melakukan percobaan rangkaian 

listrik sederhana secara seri dan parallel 

3.5 Mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.5 Membuat laporan hasil percobaan 

tentang sifat-sifat magnet dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari 

3.6 Menjelaskan cara menghasilkan, 

menyalurkan, dan menghemat energi listrik 

4.6 Menyajikan karya tentang berbagai 

cara melakukan penghematan energi dan 

usulan sumber alternative energi listrik 

3.7 Menjelaskan sistem tata surya dan 

karakteristik anggota tata surya 

4.7 Membuat model sistem tata surya 

3.8 Menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi 

bumi serta terjadinya gerhana bulan dan 

gerhana matahari 

4.8 Membuat model gerhana bulan dan 

gerhana matahari 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar IPA 

Materi pasang surut air laut terdapat pada KD 3.8 tentang Menjelaskan 

Peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana 

matahari. Materi pasang surut air laut masuk kedalam subbab di KD 8 

mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan mengakibatkan pasang surut air laut. 

Pasang surut air laut juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. 

Capaian indikator yang digunakan peneliti yakni mengidentifikasi 

peristiwa terjadinya gerhana bulan dan menjelaskan akibat dari terjadinya 

gerhana bulan (pasang surut air laut). 

2.1.3 Materi Pasang Surut Air Laut 

Gerhana Bulan terjadi saat bulan berada di penumbra dan umbra 

berlangsung selama ± 6 jam. Ketika bulan berada di penumbra disebut gerhana 

bulan penumbra. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan sebagian berada 

di penumbra dan sebagian lagi berada di umbra. Gerhana bulan total dapat 

terjadi ketika bulan berada di umbra. Gerhana Bulan total dapat berlangsung 
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selama ±1 jam 40 menit. Penumbra merupakan bayangan kabur yang terjadi 

pada saat gerhana atau terjadinya bayangan pada benda gelap (tidak tembus 

pandang). Umbra merupakan bayangan inti yang berada di bagian tengah 

sangat gelap pada saat terjadinya gerhana bulan.  

Gaya gravitasi bulan dan matahari yang terjadi ke bumi menimbulkan 

pasang surut air laut. Pada saat bulan berada pada fase baru atau fase purnama 

terjadilah pasang purnama. Ketika bulan berada pada fase kuarter terjadilah 

pasang perbani menurut Sumardi dkk.. (2009:12.75) Pasang surut air laut 

dibagi menjadi dua yakni pasang surut purnama dan perbani:  

a. Pasang purnama (spring tide) terjadi ketika matahari, bumi, bulan berada 

dalam suatu garis lurus. Pada saat itu terjadi pasang tinggi yang sangat 

tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah.  

b. Pasang perbani (neap tide) terjadi ketika matahari, bumi, bulan, 

membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu dihasilkan pasang tinggi yang 

rendah dan pasang rendah yang tinggi. Pasang surut perbani initerjadi pasa 

saat bulan ¼ dan ¾ revolusi bulan terhadap bumi. 

Pasang Surut laut adalah pergerakan air laut dengan naik turunnya secara  

yang diakibatkan dari aksi gravitasi benda-benda angkasa dan luar materi itu 

berada. Berikut beberapa pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan pasang 

surut laut: 

1. Pasang surut laut terjadi karena massa bulan menghasilkan gaya tarik 

gravitasi terhadap air laut dan menarik air laut tersebut kearah kedudukan 

bulan yang mengimbangi oleh gaya tarik bumi terhadap air laut. 
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2. Pasang surut dihasilkan oleh rotasi bumi serta revolusinya mengelilingi 

matahari. Gerakan tersebut kemudian menghasilkan gerakan air laut yang 

akan dimodifikasi oleh air laut. 

3. Pasang surut laut terjadi akibat adanya medan gaya dipermukaan bumi 

yang dibangkitkan oleh bulan dan matahari. Arah dan bedanya gaya 

berubah-ubah secara periodik tergantung kepada posisi kedua benda langit 

tersebut terhadap bumi. Selanjutnya gaya-gaya tersebut merupakann gaya 

yang membangkitkan pasang surut laut atau biasa disebut gaya 

pembangkit pasang surut. 

4. Pasang surut merupakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala 

sebagai akibat adanya gaya tarik menarik antara matahari, bumi, bulan 

2.1.4 Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa latin yang berasal dari “Medium” 

yang berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu  perantara penyampai pesan 

dengan penerima pesan.  Pada proses pembelajaran di kelas, Media berarti 

sebagai sarana yang berfungsi menyalurkan pengetahuan dari Guru kepada 

siswa.  

Berbagai macam definisi media menurut para ahli. Gagne dalam 

Hiedayat dan Sulistyowati (2010) menyatakan bahwa media adalah alat 

komponen di lingkungan yang digunakan siswa guna untuk merangsang  

untuk belajar. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat 

dijadikan perantara penyalur pesan, dapat memantik pikiran, perasaan, dan 

kemauan siswa. Sehingga mampu mendorong terciptanya proses belajar 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/10/kompleksitas-kompetensi-guru.html
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untuk menambah informasi baru pada diri siswa (Haryono, 2014: 18). Media 

pembelajaran dapat digunakan dalam proses belajar mengajar untuk 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Media pembelajaran juga 

dapat membangkitkan motivasi siswa, rangsangan kegiatan belajar dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

alat penyampai pesan atau materi dari penyampai pesan ke penerima pesan, 

media juga dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. 

2.1.4.2 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Manfaat media dalam proses pembelajaran sangatlah penting. 

Menurut Haryono (2014: 48) manfaat media pembelajaran bahwa media 

dapat menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat 

komunikasi materi pembelajaran. 

Media memiliki beberapa fungsi menurut Haryono (2014: 49) 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa 

dan pengalaman dari masing-masing siswa yang berbeda. 

2. Mendapatkan gambaran jelas mengenai benda yang sulit diamati 

secara langsung, seperti: objek yang terlalu besar atau terlalu kecil, 

objek bergerak secara cepat bahkan lambat, objek terlalu 

kompleks, objek yang berbunyi terlalu halus, letak objek yang 

terlalu jauh, objek yang berbahaya. 
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3. Media berfungsi guna untuk interaksi langsung siswa dengan 

lingkungan. 

4. Pengamatan menjadi seragam atau sama 

5. Bertumbuhnya konsep dasar menjadi benar, nyata, dan wajar. 

6. Keinginan dan minat baru siswa menjadi bertambah. 

7. Motivasi belajar siswa menjadi meningkat. 

8. Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang 

nyata sampai dengan tidak berwujud.. 

9. Memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati, 

mendeskripsikan, suatu benda. 

2.1.4.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran  

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam 

proses pembelajaran menurut Haryono (2014:51) 

1. Alat Peraga 

Seperangkat konsep-konsep dan prinsip yang dapat tertanam yang 

disususn dengan menggunakan benda konkrit yang telah dirancang, 

dibuat, disususun secara sengaja hal ini yang dimaksud dengan alat 

peraga Iswadji (2003) dalam Haryono (2014:53). 

2. Media TIK 

Media TIK adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan 

perbaikan/penyempurnaan kegiatan pembelajaran teknologi dalam 

konteks pembelajaran di kelas. Media teknologi, informasi, dan 

komunikasi dikategorikan menjadi 3 menurut Arindawati (2004) dalam 

Haryono (2014:58): 
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a. Media Auditif  

Media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti 

radio, recorder, dan sebagainya ialah yang dimaksud media auditif 

 

b. Media Visual 

Media yang mengandalkan alat indera penglihatan seperti gambar, 

foto, lukisan, cetakan, dan sebagainya disebut media visual. 

c. Media Audio Visual 

Media yang telah mempunyai unsur dua unsur, yakni unsur suara 

dan unsur gambar yang dibagi menjadi dua yakni audio visual diam 

dan audio visual gerak. 

2.1.5 KIT (Komponen Instrumen Terpadu) 

KIT IPA merupakan alat peraga yang digunakan untuk memudahkan 

guru dalam penyampaian materi pelajaran IPA agar siswa lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru menurut Maryandi (2013). 

Menurut Tisnoherawati (2004) dalam Winanto (2011: 161) KIT IPA 

merupakan sekumpulan alat-alat IPA yang digunakan percobaan dalam 

pembelajaran IPA di sekolah dasar. 

KIT IPA adalah alat perantara yang digunakan untuk menjelaskan 

konsep-konsep IPA, fenomena alam dengan cara melakukan percobaan-

percobaan, hal tersebut dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep-

konsep IPA (Winanto: 2011)  

Definisi KIT IPA yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

KIT IPA adalah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran IPA agar lebih 
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memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran 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 

Penyesuaian Diri Binatang pada Lingkungan, Perubahan Bentuk Benda, Angin 

Darat dan Angin Laut, Sistem Pernafasan, Sistem Pencernaan.   

Salah satu KIT IPA yang telah ada di sekolah berupa KIT Tata Surya. 

KIT Tata Surya yang sudah tersedia hanya menjelaskan mengenai susunan tata 

surya yang ada di alam semesta dengan urutan-urutan planet. Belum 

tersedianya media KIT IPA yang terkait dengan pasang surut air laut, peneliti 

akan melakukan pengembangan media PASURLUT.   

2.1.6 Media Diorama  

2.1.6.1 Pengertian Diorama 

Media diorama dijelaskan oleh Yudhi (2013) dalam Asiah (2016) 

adalah bentuk pemandangan tiga dimensi dalam ukuran kecil yang 

dipergunakan memperagakan atau menjelaskan suatu keadaan atau fenomena 

yang menunjukkan aktivitas. Menurut Sudjana dan Rivai (2010) dalam 

Christin, dkk.. (2015) diorama adalah sebuah pemandangan tiga dimensi mini 

yang memiliki tujuan menggambarkan pemandangan sebenarnya. Diorama 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang berguna untuk mata 

pelajaran ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah, dll.  

Daryanto (2010) dalam Asiah (2016) berpendapat bahwa media 

diorama adalah salah satu media tanpa proyeksi yang disajikan secara visual 
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tiga dimensi berwujud sebagai tiruan aslinya. Pembelajaran untuk mewakili 

benda asli menggunakan media diorama, dengan materi yang sukar untuk 

disajikan di dalam kelas. 

Pernyataan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa media 

diorama adalah media berbentuk tiga dimensi yang menyerupai aslinya yang 

utuh menggambarkan suasana sebenarnya. 

2.1.6.2 Tujuan dan Fungsi Penggunaan Media Diorama 

Tujuan penggunaan media tiga dimensi (diorama) menurut Daryanto 

(2010) dalam Asiah (2016) antara lain obyek yang terlalu besar dapat diatasi 

dengan media tiga dimensi diorama. Obyek sejarah dimasa lampau dapat 

ditampilkan menggunakan media tiga dimensi diorama.  Obyek yang sukar 

dijangkau dengan fisik dapat dipelajari melalui media tiga dimensi diorama. 

Obyek yang mudah dijangkau tetapi tidak diberikannya keterangan yang 

memadahi misalnya mata manusia, telinga. Konstruksi atau materi yang 

abstrak perlu adanya bentuk penyederhanaan realisasi dari kenyataan berupa 

media tiga dimensi diorama. Diorama juga mempunyai fungsi dan tujuan 

guna memperlihatkan proses dari pbjek yang luas misalnya peredaran planet. 

2.1.6.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Diorama 

Diorama memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan 

kelemahan dari media pembelajaran diorama yang dijabarkan oleh Sudjana 

dan Rivai (2010) dalam Christin, dkk.. (2015) yakni, media terbuat dari 

bahan-bahan yang murah dan mudah didapat. Media dapat digunakan secara 

berulang-ulang. Menggambarkan bentuk dari keadaan yang sebenarnya. 

Memperlihatkan bagian suatu keadaan yang sukar dilihat. 
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Daryanto (2010) dalam Asiah (2016) menyatakan bahwa kelebihan 

media tiga dimensi antara lain mendapatkan pengalaman secara langsung. 

Penyajian media secara konkrit dan menghindari verbalisme. Menunjukkan 

objek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya. Menunjukkan alur 

suatu proses secara jelas 

Kelamahan dari media diorama adalah tidak dapat menjangkau 

sasaran dalam jumlah yang besar, penyimpanan memerlukan ruang yang 

besar dan perawatannya rumit. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan 

membuat diorama yang fleksibel dan membuat diorama model tertutup 

sehingga diorama tersebut tidak mudah kotor. 

2.1.6.4 Media Diorama PASURLUT 

Media Diorama PASURLUT adalah media pembelajaran berbentuk 3 

dimensi yang terdiri dari 2 bagian atas dan bawah untuk membantu 

pemahaman materi pembelajaran. Media pasurlut menjelaskan mengenai 

akibat proses terjadinya gerhana bulan yang mengekibatkan pasang surut air 

laut. Media ini terdiri atas 2 lapisan. Lapisan pertama menampakkan 

kenampakan di angkasa. Lapisan kedua menampakkan pada pergerakan air 

laut ketika naik turunnya air dilaut ketika proses pasang surut air laut. 

2.1.6.5 Penerapan Diorama PASURLUT dalam Materi Pasang Surut Air 

Laut. 

Diorama PASURLUT digunakan dalam pembelajaran di materi 

pasang surut air laut. Penerapan diorama PASURLUT untuk membantu 

menjelaskan materi pasang surut air laut. Diorama PASURLUT terdiri atas 2 

bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas diorama pasurlut berisi 3 
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bola dengan ukuran yang berbeda. Ketiga bola tersebut mewakili matahari, 

bumi dan bulan. Ketiga bola tersebut dapat berputar, perputaran tersebut akan 

mencerminkan perputaran matahari, bumi, bulan di angkasa. Visualisasi 

pergerakan matahari, bumi, bulan agar lebih mudah dalam memahami materi. 

Bagian bawah diorama menggambarkan posisi pantai atau laut. 

Dibagian tersebut akan dibuat menyerupai dataran pantai yang terdapat air 

laut. Air tersebut dapat naik turun. Naik turunnya air laut tersebut 

menggambarkan pasang surut. Diorama pasurlut dibuat untuk memudahkan 

pemahaman mengenai proses terjadinya pasang surut air laut yang 

diakibatkan dari gaya gravitasi bulan dan menjelaska proses gerhana bulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.1.6.6 Alat, Bahan, dan Langkah-Langkah Pembuatan Media Diorama 

PASURLUT  

Adapun alat, bahan, dan langkah-langkah dalam pembuatan media 

pembelajaran Diorama PASURLUT, yaitu: 

1. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan media Diorama PASURLUT, 

yaitu: 

a. Triplek/kayu 

b. Akrilik 

c. Paku  

d. Bola dengan 3 ukuran dan warna yang berbeda  

e. Cat  

f. Tali  

g. Pasir / bubur kertas 

h. Lem kayu / lem akrilik 
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i. Dinamo  

j. Pompa aquarium bekas 

k. Lembar pelapis triplek 

l. Baterai 

m. Kabel  

n. Selang  

o. Botol air mineral 600 ml 

p. Selang air 

q. Kran air 

2. Alat yang diperlukan untuk pembuatan media Diorama PASURLUT, 

yaitu: 

a. Palu 

b. Gunting  

c. Bor 

d. Obeng 

e. Gergaji  

3. Langkah-langkah dalam pembuatan media Diorama PASURLUT, 

yaitu: 

a. Siapkan alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran 

Diorama PASURLUT. 

b. Potong kayu, akrilik dan triplek sesuai ukuran yang di inginkan. 

c. Susun potongan akrilik menjadi bentuk kubus tanpa tutup (box 

akrilik). 
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d. Susun potongan-potongan triplek atau kayu menjadi 2 bagian. 

Bagian mesin pompa air dan bagian mesin penggerak bola (box 

mesin). 

e. Susun bagian mesin pompa air menggunakan dinamo dan pompa 

aquarium bekas agar air yang ada dalam box akriklik 

menunjukkan perubahan volume air. 

f. Susun bagian mesin penggerak bola menggunakan dinamo untuk 

menggerakkan bola yang diibaratkan sebagai matahari, bumi, dan 

bulan. 

g. Letakkan box mesin pada bagian atas box akrilik. 

h. Letakkan 3 bola dilapisan atas. 

i. Susun 3 bola tersebut sesuai ukuran dan warna yang diibaratkan 

matahari, bumi, bulan sesuai susunan letak gerhana bulan. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

mengenai pengembangan media pembelajaran diorama pasurlut, Penelitian yang 

dilakukan oleh Ardian Dwi Prasetyo tahun 2017 yang berjudul “pengembangan 

multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran IPA pokok bahasan bumi dan 

alam semesta kelas VI SD Negeri Ngringin Depok Sleman”. Penelitian tersebut 

termasuk jenis penelitian pengembangan menggunakan jenis data kuantitatif dan 

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

dikategorikan sangat baik dan layak digunakan. Perbedaan dengan penelitian 

pengembangan media pembelajaran diorama pasurlut yakni pada penelitian 

sebelumnya menggunakan media interaktif pada penelitian ini menggunakan 

media diorama. Media sebelumnya membahas mengenai pokok bahasan bumi 

dan alam semesta sedangkan untuk penelitian saat ini masuk dalam sub bab bumi 

dan alam semesta mengenai terjadinya gerhana bulan yang mengakibatkan 

pasang surut air laut. Subyek penelitian yang dilakukan sama-sama pada siswa 

kelas VI sekolah dasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Asiah tahun 2016 yang berjudul 

“Pengembangan Pembelajaran Media Diorama Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Tema Lingkungan Alam dan Lingkungan Buatan 

Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kepanjen 1 Jombang”. Penelitian 

tersebut termasuk jenis penelitian pengembangan. Hasil penelitian 

pengembangan diorama tersebut bahwa pengembangan media diorama ini telah 

menghasilkan media diorama tema “lingkungan alam dan lingkungan buatan 

berupa produk tiga dimensi yang layak”. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan media diorama tetapi yang menjadi pembeda adalah 

materi yang diangkat. 
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2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Masalah: 

1. Guru kelas mengejar materi pembelajaran sehingga itensitas guru 

menggunakan media pembelajaran rendah dan media yang 

digunakan media sederhana 

2. Keterbatasan waktu dalam pembuatan media pembelajaran. 

3. Siswa kesulitan dalam membayangkan proses terjadinya pasang 

surut air laut, pada saat pergerakan benda yang ada di angkasa 

(matahari, bumi, bulan) dan pergerakan naik turunnya air dilaut 

yang disebut pasang surut air laut. 

Jenis penelitian: pengembangan 

Model penelitian pengembangan: teori ADDIE 

Tempat: SD Jatimulyo 1 Malang 

Subyek penelitian: Kelas 6 SD 

 

 

Rumusan masalah 

1. Bagaimana Pengembangan Media Pembelajaran 

Diorama Pasurlut Materi Pasang Surut Air Laut 

Pada Kelas 6 SD? 

2. Bagaimana Efektifitas Media Pembelajaran 

Diorama Pasurlut Materi Pasang Surut Air Laut 

Pada Kelas 6 SD? 

 

Tujuan penelitian 

1. Pengembangan  media pembelajaran diorama pasurlut 

meteri pasang surut air laut  kelas 6 SD 

2. Efektifitas media pembelajaran diorama pasurlut materi 

pasang surut air laut kelas 6 SD 

Kondisi Ideal: 

1. Guru memberikan inovasi 

pengembangan media 

pembelajaran 

2. Adanya media pembelajaran 

yang menjelaskan mengenai 

pasang surut air laut secara 

visul dan menyerupai aslinya 

3. Siswa dapat berfikir abstrak 

(membayangkan pergerakan 

matahari, bumi, bulan yang 

mengakibatkan pasang surut 

air laut 

Kondisi Lapangan: 

1. Guru tidak menggunakan 

media pembelajaran (siswa 

diminta menjadi matahari, 

bumi, bulan) 

2. Belum adanya media yang 

menjelaskan mengenai 

pasang surut air laut 

3. Siswa belum dapat berfikir 

abstrak (belum bisa 

membayangan pergerakan 

matahari, bumi, bulan yang 

mengakibatkan pasang surut 

air laut 


