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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Media Pembelajaran

Media dalam Bahasa memiliki pengertian “medium” yang berarti 

sarana komunikasi dan secara harfiah media berarti “perantara”. Oleh 

sebab itu media sering diartikan sebagai perantara komunikasi antara guru 

dan siswa demi terciptanya suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Menurut Anitah (2008:2) media pembelajaran merupakan salah satu dari 

orang, alat, bahan, ataupun peristiwa dimana siswa yang menerimanya 

akan mendapat suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

Media merupakan berbagai macam jenis komponen atau benda yang 

ada di lingkungan siswa guna menciptakan rangsangan belajar siswa 

menurut Gagne (dalam Sadiman, dkk, 2010:6). Menurut Miarso 

(2007:457) media merupakan salah satu perangsang bagi siswa agar 

pembelajaran dapat berlangsung. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai media 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan 

suatu perantara komunikasi bagi guru dan siswa berupa alat bantu guna 

menciptakan rangsangan belajar siswa. Oleh karena itu media 

pembelajaran dapat menentukan dan membentuk pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap siswa.  
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2. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media dapat dibedakan menurut jenisnya. Adapun jenis-jenis media 

pembelajaran menurut Asyar (2012:44-45) sebagai berikut: 

a) Media Visual 

Media visual merupakan salah satu jenis media dengan mengandalkan 

pengelihatan siswa. Melalui media ini, siswa mendapatkan pengalaman 

belajar melalui indera pengelihatannya.  

b) Media Audio 

Berbeda dengan media visual yang mengandalkan indera pengelihatan 

sebagai alat memperoleh pembelajaran, media audio mengandalkan 

indera pendengar sebagai alat memperoleh bahan ajar. 

c) Media Audio Visual 

Jika media audio hanya mengandalkan indera pendengaran dan media 

visual hanya mengandalkan indera pengelihatan, media audio visual 

mengandalkan keduanya yaitu indera pendengaran dan pengelihatan.  

d) Multimedia 

Media dengan jenis multimedia mengandalkan komputer dan teknologi. 

Media ini melibatkan beberapa jenis media dan peralatan yang 

terintegrasikan menjadi sebuah media pembelajaran.  
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Menurut Sudjana (2011:3-4) media pembelajaran terbagi atas 4 jenis, 

yaitu: 

a) Media Grafis (Dua Dimensi) 

Media grafis tersebut meliputi foto, grafik, gambar, bagan, diagram, 

komik, dll. 

b) Media Tiga Dimensi  

Media tiga dimensi meliputi model susun, model kerja, model 

penampang, dll. 

c) Media Proyeksi 

Media proyeksi meliputi slide, film, penggunaan OHP, dll. 

d) Penggunaan Lingkungan sebagai Media Pembelajaran 

Lingkungan secara alami dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

contoh siswa mempelajari tumbuhan berdasarkan tulang daunnya, siswa 

dapat menentukan dengan pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar. 

  Melalui jenis-jenis media yang dipaparkan oleh para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan 

berdasarkan jenisnya. Jenis tersebut dapat dilihat dari cara penggunaannya 

dan bentuk fisiknya. Media maket sumedang merupakan media 

pembelajaran dengan jenis visual tiga dimensi. 

 

3. Pengertian Maket 

Maket dalam KBBI diartikan sebagai benda berupa bentuk tiruan 

dengan skala kecil yang biasa terbuat dari tanah liat, kayu, dll. Maket dalam 

Bahasa “Maquette” yang berarti bentuk demonstrasi yang direncanakan 



13 
 

dan bertujuan sebagai tampilan umum. Menurut Khairi (2012:13) maket 

adalah bentuk benda tiga dimensi yang biasa dipakai dalam dunia arsitektur. 

Menurut penuturan Willy (2015) maket diartikannya sebagai benda tiga 

dimensional berbentuk tiruan benda atau suatu objek seperti gedung, 

pesawat, dll dibuat dalam skala lebih kecil dan biasa dibuat dari kayu, tanah 

liat dan bahan lainnya.  

Melalui teori-teori tersebut maket diartikan sebagai bentuk desain 

tiruan yang terbuat dalam skala kecil dan berbentuk tiga dimensional. Media 

maket juga merupakan media pembelajaran dengan jenis media visual tiga 

dimensional.  

 

4. Klasifikasi Media Maket 

Media maket menurut Sudjana dan Rivai (dalam Prastowo, 

2014:457) terbagi atas 6 model, yaitu: 

a) Model Padat (Solid Model) 

Model yang memperlihatkan bentuk luar dari suatu objek. Contohnya: 

miniatur binatang, miniatur rumah adat, miniatur pesawat, dll. 

b) Model Penampang (Cutway Model)  

Model yang akan memperlihatkan bagian/susunan dalam suatu objek. 

Misalnya lapisan bumi, anatomi, bangunan, dll. 

c) Model Susun (Build-up Model) 

Model yang terdiri dari beberapa bagian objek. Contohnya seperti model 

torso, senapan, pompa, dll. 
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d) Model Kerja (Working Model) 

Model yang menunjukkan bentuk/wujud luar suatu objek dan memiliki 

beberapa bagian dari benda sesungguhnya. Misalnya mobil-mobilan, 

pesawat telephone,boneka, dan mesin pertanian. 

e) Model Mock-up 

Merupakan jenis model yang digunakan untuk menyederhanakan bagian 

pokok dari suatu proses. Contohnya seperti drivotrainer (untuk berlatih 

mengendari mobil), dan mock-up untuk menjelaskan cara kerja dan 

konstrusi radio. 

f) Diorama  

Diorama yaitu model tiga dimensi untuk menggambarkan pemandangan 

yang sebenarnya. Diorama sendiri merupakan tatanan dari beberapa 

objek yang dibelakangnya terdapat background untuk menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya. Contohnya seperti diorama peristiwa sejarah, 

adegan cerita, ilmu bumi, dan ilmu produksi. 

Melalui pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa media maket 

sumedang merupakan jenis dari diorama. Hal tersebut dikarenakan pada 

maket sumedang terdapat sekumpulan objek yang menggambarkan 

pemandangan sebenarnya. 
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5. Manfaat Media Maket  

Manfaat dari media secara umum menurut Sudjana (2010:2) 

meliputi: 

a) Menarik perhatian siswa dalam melakukan pembelajaran sehingga 

motivasi siswa akan tumbuh 

b) Materi yang diajarkan akan lebih jelas dengan adanya media 

pembelajaran 

c) Menambahnya variasi metode pembelajaran 

d) Siswa didalam kelas akan memiliki banyak kegiatan dengan 

menggunakan media pembelajaran 

Sementara itu media pembelajaran berjenis maket memiliki 

manfaatnya tersendiri. Manfaat media berbentuk maket menurut Munadhi 

(dalam Prastowo,2014) meliputi: 

a) Menyederhanakan objek yang terlalu besar atau sulit untuk didibawa 

maupun diperlihatkan (terlalu besar, terlalu jarang, terlalu jauh, terlalu 

kecil atau terlalu mahal) 

b) Memberi pengalaman langsung kepada siswa meskipun melalui benda 

tiruan 

c) Mempermudah guru menjelaskan suatu objek melalui benda tiruan 

Berdasarkan pembahasan mengenai manfaat media pembelajaran 

secara umum dan manfaat media pembelajaran berjenis maket, kedua 

pendapat tersebut memiliki kesamaan dalam hal memperjelas materi 

pembelajaran serta mempermudah proses belajar mengajar.  
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6. Fungsi Media Maket 

Syafi’I (dalam Haryono, 2015) menuturkan bahwa fungsi media 

pembelajaran secara umum meliputi: 

a) Membangkitkan perhatian siswa 

b) Media dapat memperjelas informasi/materi yang disampaikan 

c) Menstimulasi ingatan tentang konsep 

d) Media dapat memotivasi siswa dalam mengikuti materi pembelajaran 

e) Menyajikan bimbingan untuk belajar 

f) Membangkitkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

g) Memberi masukkan performasi siswa yang benar 

h) Mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap 

Menurut Prastowo (2014:463) fungsi dari media pembelajaran 

berbentuk maket adalah: 

a) Maket menjadi sebuah tiruan objek atau benda asli melalui bentuk tiga 

dimensi 

b) Menjembatani kesulitan jika benda atau objek asli yang hendak 

ditampilkan ke siswa 

Melalui kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran secara umum sama dengan fungsi media maket. Fungsi 

tersebut lebih menekankan pada informasi atau pengalaman yang dialami 

siswa secara langsung melalui benda konkret.  
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7. Kelebihan Media Maket 

Dale (dalam Arsyad, 2010:11) menggambarkan berbagai posisi 

jenis-jenis media melalui kerucut pengalaman. Kerucut tersebut berisikan 

sembilan jenis media pembelajaran yang diurutkan secara mengerucut. 

Kerucut pengalaman yang dibuat oleh Dale tersebut dilihat tidak 

berdasarkan tingkat kesulitan melainkan berdasarkan tingkat keabstrakan 

serta jumlah jenis indera yang dapat digunakan dalam mengakses media 

tersebut. Semakin mengerucut posisinya maka semakin abstrak  maka  

semakin abstrak dan semakin sedikit indera yang dapat digunakan untuk 

mengakses, sementara semakin lebar posisinya ia lebih konkret. Berikut 

bentuk kerucut pengalaman Dale: 

Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

Dale menempatkan benda tiruan/pengamatan di posisi kedua setelah 

pengalaman langsung, hal itu berarti benda tiruan/pengalaman siswa salah 

satu bentuk dari benda yang akan memberikan kesan utuh bagi siswa saat 

pembelajaran menggunakan benda tiruan tersebut. Melalui benda tiruan 

Abstrak 

Konkret 

Lamban
g Kata

Lambang 
Visual

Gambar Diam, 
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siswa dapat mendapatkan pengalaman dan pesan nyata dengan gambaran 

tiga dimensi. 

Selain itu menurut Baugh (dalam Arsyad, 2010:10) hasil belajar 

seseorang 90% nya diperoleh melalui indera pengelihatan, 5% diperoleh 

melalui indera dengar, 5% lagi melalui indera-indera lainnya. Indera 

pengelihatan memiliki tingkatan tertinggi mengenai pemerolehan hasil 

belajar.  

Menurut Suleiman (dalam Prastowo, 2014:164) maket memiliki 6 

keunggulan. Keunggulan tersebut meliputi:  

a) Maket merupakan media tiga dimensi yang membantu siswa 

mewujudkan realitas yang sebenarnya  

b) Supaya mudah dipelajari maka maket hadir dalam bentuk skala yang 

lebih kecil dari ukuran benda/tempat aslinya  

c) Maket memperlihatkan bentuk asli dalam sebuah benda atau bangunan 

dalam ukuran lebih kecil  

d) Maket dalam pembuatannya dapat meninggalkan komponen yang 

dirasa tidak perlu, jadi dapat terfokus pada yang diperukan saja  

e) Maket dapat didesain lepas pasang sesuai dengan keinginan pengguna  

f) Penggunaan warna pada maket akan mempertegas bagian-bagian.  

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari teori diatas adalah media 

maket yang berjenis media visual tiga dimensi berbentuk benda tiruan 

membantu siswa dalam belajar. Media jenis maket juga masuk kedalam 

benda kearah konkret 
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8. Kompetensi Dasar dan Indikator dalam Media Maket Sumedang 

Media maket sumedang merupakan salah satu media pembelajaran 

dengan jenis maket yang didalamnya berisikan materi tematik Tema Selalu 

Berhemat Energi, Subtema Manfaat Energi. Terdapat beberapa mata 

pelajaran pada subtema tersebut yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan 

PPKn. Keempat mata pelajaran tersebut memiliki kompetensi dasar yang 

meliputi: 

Tabel 2.1. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

IPA 3.5. Memahami berbagai 

bentuk sumber energi, 

dan sumber energi 

alternatif (angin, air, 

matahari, panas bumi, 

bahan bakar organik, dan 

nuklir) dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.5.1. Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

sumber energi dan 

sumber energi 

alternatif 

3.5.2. Mensimulasikan 

perubahan sumber 

energi  

 

4.5. Menyajikan laporan 

hasil pengamatan dan 

penelusuran informasi 

tentang berbagai bentuk 

energi. 

 

4.5.1. Merangkum hasil 

praktik perubahan 

sumber energi dalam 

laporan 

4.5.2. Mengkomunikasikan 

hasil laporan 

perubahan sumber 

energi  

IPS 3.1. Mengidentifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber 

daya alam untuk 

kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi 

3.1.1. Menjelaskan berbagai 

macam pemanfaatan 

sumber daya alam 

disekitar 

 

4.1. Menyajikan hasil 

identifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk 

kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/ kabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

4.1.1. Membedakan jenis 

sumber daya alam 

berdasarkan sifatnya 

Bahasa Indonesia 3.4. Membandingkan teks 

petunjuk penggunaan 

dua alat yang sama dan 

berbeda 

3.4.1. Memahami cara 

penggunaan dua alat 

yang berbeda 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

4.4. Menyajikan petunjuk 

penggunaan alat dalam 

bentuk teks tulis dan 

visual menggunakan 

kosakata baku dan 

kalimat efektif 

4.4.1. Menuliskan cerita 

penggunaan dua alat 

yang berbeda 

PPKn 3.2. Mengidentifikasi 

pelaksanaan kewajiban 

dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.2.1. Mengidentifikasi hak 

dan kewajiban dalam 

penggunaan kertas 

4.2. Menyajikan hasil 

identifikasi pelaksanaan 

kewajiban dan hak 

sebagai warga 

masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.2.1. Menuliskan cara 

mengatasi penggunaan 

hak penggunaan kertas 

secara berlebihan 

 

9. Materi Subtema Sumber Energi 

Media maket sumedang digunakan untuk pembelajaran tematik. 

Berikut materi yang dapat digunakan dalam menggunakan media maket 

sumedang tersebut: 

a) IPA 

Sumber energi merupakan segala hal yang ada disekitar kita dan 

mampu menghasilkan energi. Beberapa macam bentuk energi yang ada 

disekitar kita meliputi: 

1) Energi Panas 

Energi panas merupakan segala kemampuan yang diakibatkan 

karena pengaruh panas. Matahari merupakan sumber energi panas 

terbesar. Energi panas digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk menjemur pakaian, menyetrika, menghangatkan tubuh, dll.  

2) Energi Listrik 

Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang 

menghasilkan tenaga listrik. Air dan angin merupakan contoh dari 
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bentuk sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Contoh dari 

penerapannya seperti penggunaan PLTA (Pembangkin Listrik 

Tenaga Air) dan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin). 

3) Energi Bunyi 

Energi bunyi merupakan kemampuan yang terjadi akibat pengaruh 

bunyi. Energi bunyi dapat menghasilkan getaran. Energi bunyi 

dapat dibentuk dari saluran listrik melalui radio atau TV. 

4) Energi Cahaya 

Energi cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang 

dipancarkan dari sumber cahaya. Contoh dari penerapan energi 

cahaya sehari-hari adalah penggunaan lampu sebagai penerangan. 

Diatas merupakan beberapa contoh dari bentuk energi. Masih banyak 

lagi bentuk energi dan sumber energi yang ada disekitar kita. 

b) IPS 

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah. Sumber 

daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam terbagi atas dua jenis 

yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbarui.  

1) Sumber Daya Alam yang dapat Diperbarui 

Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber 

daya alam dimana jika ia sudah habis maka dapat diusahakan 

kembali keberadaannya atau tersedia dalam jumlah banyak. Contoh 
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dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sektor 

pertanian, sektor perkebunan, sektor kehutanan. 

2) Sumber Daya Alam yang Tidak dapat Diperbarui 

Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

bahwasanya ia hanya tersedia dalam jumlah kecil dan tidak dapat 

diperbarui kembali jika sudah digunakan. Contohnya minyak bumi, 

batu bara, emas, dll. 

Dilihat dari sifatnya, maka kita sebagai pengguna dari sumber daya 

alam harus menggunakannya secara bijak. 

c) PPKn 

Pohon merupakan salah satu jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh 

disekitar kita. Pohon banyak sekali manfaatnya. Selain sebagai paru-

paru dunia karena dapat menyaring CO2 menjadi O2, pohon juga 

seringkali dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan furnitur dan bahan 

dasar kertas. Kertas sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-

hari sebagai pelajar. Karena manusia memiliki hak dan kewajiban 

dalam menggunakan kertas.  

1) Hak 

Hak sendiri merupakan suatu hal yang mutlak menjadi milik kita. 

Contoh dari hak kita adalah dapat menggunakan kertas yang kita 

beli.  

 

 

 



23 
 

2) Kewajiban 

Berbeda dengan kewajiban yang memiliki pengertian suatu hal 

yang harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Contoh 

dari kewajiban kita adalah berhemat kertas.  

Kewajiban dan hak harus selaras/sejalan agar terciptanya kehidupan 

yang aman dan sejahtera. 

d) Bahasa Indonesia 

Alat merupakan sebuah benda yang ada disekitar kita dan berguna 

untuk mempermudah pekerjaan/aktivitas sehari-hari kita. Alat sangat 

bermacam-macam dan memiliki fungsinya masing-masing. Oleh 

karena itu cara penggunaannya juga berbeda-beda berdasarkan jenis 

dan fungsinya. Sama halnya dengan kincir angin dan kincir air. Kedua 

alat tersebut sama-sama berupa kincir yang dapat berputar, namun 

tempat dan cara kerjanya berbeda. Kincir angin ditempatkan pada 

tempat luas yang dapat terjangkau tiupan angin, sedangkan kincir air 

diletakkan pada aliran arus air agar dapat menghasilkan putaran. 

Demikianpun benda lainnya yang memiliki cara kerjanya masing-

masing sesuai dengan fungsinya.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Media maket sumedang (sumber energi dan kegunaanya) merupakan 

salah satu pengembangan media visual tiga dimensi untuk kelas IV SD dengan 

konten pembelajaran tematik. Terdapat beberapa penelitian yang relevan 
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dengan media maket sumedang tersebut. Penelitian yang relevan tersebut 

meliputi: 

Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan 
No Nama/ 

Tahun 

Judul Hasil 

1 Loresta Putri 

Nusantara 

K./2014 

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran 

RUBERGI 

(Rumah Sumber 

Energi) Materi 

Sumber Energi) 

Materi Sumber 

Energi dan 

Perubahannya 

Mata Pelajaran 

IPA Kelas II SD 

 

a) Media Pembelajaran RUBERGI melalui 

respon uji kelompok kecil siswa diperoleh 

persentase 92,5% sedangkan pada uji 

kelompok besar diperoleh persentase 90,4% 

b) Media pembelajaran yang di kembangkan 

Loresta yaitu media RUBERGI memiliki 

kesamaan dengan media maket sumedang, 

persamaan tersebut terlihat pada jenis media 

yang sama-sama visual tiga dimensi dan 

didalamnya terdapat materi pembelajaran 

tentang sumber energi.  

c) Perbedaan dari media pembelajaran 

RUBERGI yang dikembangkan Loresta 

dengan media maket sumedang adalah media 

RUBERGI bersifat KTSP untuk kelas II 

sedangkan maket sumedang yang 

dikembangkan oleh peneliti bersifat tematik 

kelas IV. Selain itu RUBERGI berupa rumah 

yang didalamnya terdapat gambar dan 

pertanyaan tertulis terkait gambar tersebut 

sedangkan maket sumedang lebih mengarah 

pada contoh konkret melalui benda tiruan 

2 Ryan Ristya 

Shandy/2015 

Pengembangan 

Media Rumah 

Barbie pada Mata 

Pelajaran IPA 

Materi Sumber 

Energi dan 

Perubahannya 

untuk Kelas II SD 

a) Respon siswa terhapad media RSE melalui 

uji kelas diperoleh persentase 94%. 

b) Persamaan media pembelajaran RSE yang 

dikembangkan Ryan dengan media maket 

sumedang adalah jenisnya yang sama-sama 

visual tiga dimensi dan sama-sama 

menggunakan jenis penelitian R&D 

c) Perbedaan media pembelajaran RSE yang 

Ryan kembangkan dengan maket sumedang 

adalah media RSE bersifat KTSP kelas II 

sedangkan maket sumedang yang 

dikembangkan oleh peneliti bersifat tematik 

kelas IV. Selain itu RSE merupakan media 

pembelajaran penerapan penggunaan panel 

surya sebagai contoh penerapan perubahan 

energi cahaya ke energi listrik sedangkan 

maket sumedang tidak menggunakan 

penerapan panel surya sebagai kontennya 

3 Abdurrahma

n 

Wakhid/201

5 

Pengembangan 

Media papega 

(papan petak 

bergambar) 

Pembelajaran 

Tematik Subtema 

Macam-macam 

Sumber Energi 

Kelas IV SD 

a) Diperoleh persentase dari respon siswa 

melalui uji coba kelompok kecil sebesar 95% 

dan uji coba kelompok besar sebesar 91,9% 

b) Persamaan media pembelajaran papega yang 

dikembangkan Abdurrahman dengan media 

maket sumedang adalah sama-sama 

menggunakan kelas IV sebagai subjek 

penelitian dengan tema yang sama serta 

penelitian yang dilakukan sama-sama 

menggunakan R&D 
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No Nama/ 

Tahun 

Judul Hasil 

c) Perbedaan media papega karya 

Abdurrahman dengan media maket 

sumedang adalah papega berupa papan petak 

dari kayu sedangkan media maket sumedang 

yang dikembangkan oleh peneliti berupa 

media visual tiga dimensi 

 

Melalui beberapa judul penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan penelitian. Beberapa penelitian diatas rata-rata 

media pembelajaran untuk satu materi. Sedangkan pengembangan media 

maket sumedang lebih berfokus pada pembelajaran yang bersifat tematik dan 

berjenis visual tiga dimensi. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal 

1. Media pembelajaran 

suatu alat yang 

digunakan untuk 

mempermudah 

pembelajaran (Munadi, 

2010:7) 

2. Siswa lebih memahami 

materi dengan belajar 

menggunakan benda 

konkret menurut Dale 

(dalam Arsyad 2010:10) 

Kondisi Lapang 

1. Penggunaan media pembelajaran di 

sekolah kurang lengkap 

2. Kurang kondusif dan aktifnya siswa saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar 

Masalah 

Belum adanya media pembelajaran yang 

mencakupi pembelajaran tematik sumber 

energi yang bersifat visual tiga dimensi 

Solusi 

Pengembangan desain media pembelajaran  

Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan Penelitian dan 

Pengembangan (R&D) dengan model 

ADDIE. Tageh dan Kurnia (2010:80) 

menuliskan model prosedur ADDIE sebagai 

berikut: (1)Analyze (2)Design 

(3)Development (4)Implementation 

(5)Evaluation 

Penelitian dan pengembangan media  ini 

diharapkan dapat menghasilkan media yang 

layak dan memiliki potensi untuk merespon 

dan mengatasi permasalahan lapang terkain 

proses pembelajaran 


