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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran IPA SD 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang memuat tentang 

gejala-gejala alam sebagai materinya. Materi tersebut harus disajikan 

melalui kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan secara sistematis 

agar siswa dapat memahami dengan sendirinya tentang gejala-gejala di 

alam dengan pengalaman yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan pendapat 

ahli bahwa kumpulan pengetahuan dalam IPA tersusun secara sistematis 

dan penggunaan pengetahuan tersebut hanya terbatas pada gejala-gejala 

alam. Wahyana (dalam Trianto, 2010:136).  

Menurut Kardi dan Nur (dalam Trianto, 2010:136) 

mengungkapkan bahwa: 

“IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik 

makhluk hidup maupun benda hidup yang diamati. Ilmu yang 

disampaikan melalui suatu pembelajaran sehingga di khususkan 

menjadi suatu mata pelajaran memiliki tujuan masing-masing 

kepada para penerima ilmu tersebut. Tidak terkecuali bahwa 

pembelajaran IPA memiliki hal itu”. 

 

Materi yang terdapat pada IPA secara garis besar  mempelajari 

tentang kehidupan makhluk hidup dan seluruh isinya. Dalam 

penyampaiannya, ilmu tersebut harus disesuaikan dengan jenjang sekolah 

atau tahap perkembangan anak agar dapat mudah dipahami. Oleh 

karenanya, ilmu yang cukup luas termuat dalam IPA tersebut dapat 

diberikan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Disamping itu, IPA 

dalam prosesnya secara tidak langsung memiliki tujuan bagi penerima 
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ilmu itu sendiri sehingga tujuan akan lebih mudah tercapai dengan 

dikhususkannya IPA menjadi sebuah mata pelajaran. 

Menurut (Trianto, 2010:142) sebagaimana tujuan pendidikan 

secara umum sebagaimana termaktub dalam taksonomi Bloom bahwa: 

“Diharapkan seperti tujuan utama dalam pembelajaran yakni 

memberikan pengetahuan (kognitif). Pengetahuan yang dimaksud 

adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat 

untuk kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar 

tentang fakta yang ada di alam untuk dapat memahami dan 

memperdalam lebih lanjut, dan melihat adanya keterangan serta 

keteraturannya. Disamping hal itu, pembelajaran diharapkan pula 

memberikan keterampilan (psikomotorik), kemampuan sikap 

ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan dan apresiasi. Di dalam 

mencari jawaban terhadap suatu permasalahan.” 

 

Berdasarkan tujuan pendidikan dalam taksonomi Bloom dapat 

disimpulkan bahwa dapat memberikan pengetahuan kognitif bagi 

penerima ilmu merupakan tujuan utama bagi mata pelajaran IPA.  

Pengetahuan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses memperolehnya 

diperlukan keterlibatan panca indera seseorang yang berguna bagi 

pembentukan keterampilan sehingga bermanfaat untuk mengatasi sebuah 

permasalahan di masa yang akan datang. 

Pembelajaran IPA sekolah dasar memiliki tujuan yang tidak jauh 

berbeda dengan hal diatas. Tujuan dari pembelajaran IPA SD tersebut 

yakni agar siswa dapat menguasai pengetahuan, fakta dan konsep serta 

mampu menimbulkan sikap ilmiah sehingga mampu berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. Penguasaan pengetahuan, fakta dan konsep IPA 

tersebut dalam pembelajaran di sekolah dasar diberikan melalui proses 
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penemuan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 

pengalamannya melalui proses pengamatan atau observasi dengan kata 

lain pembelajaran IPA ditekankan pada perolehan pengalaman secara 

langsung atau siswa dapat berbuat untuk memahami ilmu dengan 

menemukan sebuah kebenaran dari proses tersebut. Namun, pembelajaran 

IPA yang diberikan harus secara menarik dan sesuai konteks sehingga 

dalam implementasinya bergantung kepada guru yang menjadi sumber 

utama untuk dapat menyediakan saran dan prasarana terhadap siswa. Maka 

dari itu dibutuhkan juga kreativitas guru agar pelaksanaannya berlangsung 

secara efektif dan efisien. 

Ketercapaian tujuan  pembelajaran IPA SD juga bergantung pada 

penggunaan kurikulum di sekolah. Mata pelajaran IPA merupakan salah 

satu mata pelajaran yang berdiri sendiri dan termuat dalam Permendiknas 

No.22 Tahun 2006 tentang standar isi dengan memiliki berbagai materi di 

dalamnya. Peraturan menteri ini merupakan salah satu landasan 

implementasi dari KTSP (Kurikulum Satuan Pendidikan). Kurikulum ini 

merupakan kurikulum yang masih digunakan oleh SDN Wonojati 

Pasuruan. KTSP (Kurikulum Satuan Pendidikan) merupakan kurikulum 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing 

pendidikan (Amalia, 2013:8.4). 

2. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) merupakan 

bagian dari Standar Isi yang merupakan landasan implementasi KTSP dan 

dalam Standar Isi tersebut mencakup lingkup materi. Standar Kompetensi 
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dan Kompetensi Dasar adalah standar minimum yang secara nasional 

harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan (Amalia, 2013: 8.23). SK dan KD 

dalam pencapaiannya didasarkan pada fasilitasi guru untuk membangun 

kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri sebagai bentuk 

pemberdayaan siswa (Amalia, 2013: 8.23). Ruang lingkup bahan kajian 

IPA SD/MI dalam KTSP meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat dan 

gas. 

c. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya dan pesawat sederhana. 

d. Bumi dan alam semesta meliputi  tanah, bumi, tata surya dan benda 

langit lainnya. 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) materi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya pada Mata Pelajaran 

IPA yakni SK (3) Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya 

dan KD (3.2) Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. SK 

dan KD materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ini 

menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup bahan 

kajian IPA/SD dalam KTSP yaitu termasuk dalam aspek makhluk hidup 

dan proses kehidupan meliputi manusia, hewan, tumbuhan dan proses 

interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 
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3.  Materi Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanan 

Materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan 

merupakan salah satu materi untuk siswa kelas IV semester 1 pada Mata 

Pelajaran IPA dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi. Materi ini merupakan materi yang digunakan sebagai salah satu dasar 

kesesuaian pengembangan media PH (Penggolongan Hewan) berdasarkan 

jenis makanan oleh peneliti. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

dari materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan yakni: SK 

(3) Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dan KD (3.2) 

Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

Menurut Ikhwan (2009:37) dalam bukunya yang berjudul “Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas 4”, penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya terbagi menjadi 3 macam yaitu Herbivora, Karnivora dan 

Omnivora. Makanan hewan sangat beragam dan pada umumnya hewan 

memakan  tumbuhan atau hewan lain. Selain itu, ada beberapa hewan 

yang memakan tumbuhan sekaligus hewan lain. Hewan yang memakan 

tumbuhan yaitu sapi, kambing, kuda jerapah, rusa dan zebra. Hewan 

pemakan biji-bijian seperti merpati dan tupai. Hewan pemakan buah 

seperti ulat atau burung-burung yaitu burung pipit. Hewan yang memakan 

jenisnya tergolong hewan buas seperti ular, buaya, dan elang. Disamping 

itu, terdapat hewan yang memakan hewan lebih kecil seperti katak yang 

menyukai serangga, dan kucing yang memakan tikus. Hewan yang 

menyukai tumbuhan sekaligus hewan lain seperti ayam karena ayam juga 

menyukai biji-bijian dan terkadang dia juga memakan cacing. 
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Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya antara lain 

menurut Ikhwan (2009:38): 

a. Herbivora 

Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan, antara 

lain bangsa burung, mamalia dan bangsa serangga.  Bangsa burung 

misalnya burung nuri, burung merpati, burung kakatua, burung beo, 

burung betet dan sebagainya. Bangsa mamalia seperti kuda, sapi, 

kerbau, kijang dan kambing. Bangsa serangga misalnya walang sangit, 

belalang, capung, kutu daun dan sebagainya. 

Tabel 2.1 Hewan herbivora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar hewan Ciri-ciri hewan herbivora 

 

 

 

 

 

 

Sumber : pngfind.com 

 

Sumber : apaperbedaan.com 

 

 

Hewan herbivora memiliki 

gigi seri tajam, tidak bertaring 

dan gigi gerahamnya 

bergelombang serta kuat. 

Namun ada beberapa yang 

memiliki gigi taring. Gigi seri 

digunakan untuk menggigit 

makanannya, sedangkan gigi 

geraham dan gigi taring 

digunakan untuk mengunyah 

makanan.  
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b. Karnivora 

Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau 

pemakan hewan lain. Kelompok tersebut antara lain bangsa burung 

seperti burung elang, burung rajawali, burung hantu dan sebagainya. 

Bangsa serangga misalnya laba-laba. Bangsa mamalia seperti harimau, 

serigala, dan singa. Bangsa reptil seperti ular, cicak, komodo dan tokek 

sedangkan bangsa ikan misalnya ikan hiu, ikan arwana, dan ikan lohan. 

Tabel 2.2 Hewan karnivora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar hewan Ciri-ciri hewan karnivora 

 

 

Sumber : sinarharapan.net 

 

Sumber : apaperbedaan.com 

 

 

 

Hewan karnoivora memiliki gigi 

taring kuat dan tajam yang 

berungsi untuk merobek 

mangsanya. Sedangkan gigi seri 

kuat dan tajam meskipun 

berukuran kecil yang berfungsi 

untuk memotong makanan. 
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c. Omnivora 

Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan memakan 

hewan lain. Hewan tersebut di antaranya seperti beruang, babi, itik, 

musang, ayam, burung jalak dan burung kutilang. 

 

  

 

 

  

 

4. Karakteristik siswa 

Satu ruang kelas terdiri dari beberapa siswa yang mengikuti 

pembelajaran. Kumpulan dari beberapa siswa tersebut memiliki 

perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang tampak 

diketahui dari ciri fisik siswa. Selain itu perbedaan lainnya yakni karakter 

siswa. Karakter siswa sangat beragam dan setiap siswa memiliki ciri 

masing-masing. Siswa juga memiliki cara belajar yang berbeda-beda. 

Cara belajar yang berbeda-beda tersebut dapat diatasi dengan memilih 

media yang digunakan dengan tepat karena penggunaan media mampu 

mengatasi perbedaan siswa dalam cara belajar (Arina, 2015:48). Sebagai 

kendali dalam pembelajaran, guru juga harus mengetahui dan memahami 

Gambar hewan Ciri-ciri hewan omnivora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diniweb.wordpress.com 

 

Memiliki susunan gigi tersendiri 

untuk menyesuaikan dengan 

makanannya. Berkembang biak 

secara bertelur, sebagian 

berkembang biak secara beranak. 
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beberapa keragaman tersebut sebagai kontrol untuk merancang 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Menurut Dede (2010:187) setidaknya ada tiga hal yang berkaitan 

dengan karakteristik siswa, yaitu: 

a. Karakterisitik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan 

awal atau prerequisite skills, yakni kemampuan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang lingkungan 

hidup, dan status sosial (sosiocultural). 

c. Karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan- perbedaan 

kepribadian. 

Karakteristik siswa bergantung kepada tingkat perkembangan 

siswa. Menurut Yusuf dan Sugandhi (2014:1) perkembangan dapat 

diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau 

organisme, baik fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah) menuju 

tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, 

progresif dan berkesinambungan. Maka dari itu, perkembangan anak 

mempengaruhi pola pikir dan karakter siswa disamping faktor luar di 

lingkungan sekitar siswa. 

Tahap kognitif anak menurut Piaget (dalam Fatimah, 2015:32) 

dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap sensorimotor (0-2 tahun), tahap 

pra operasional (2-7 tahun), tahap operasional konkrit (7-11), dan tahap 

operasional formal (lebih dari 11 tahun). Siswa pada sekolah dasar usianya 

dimulai dari umur 7 tahun dan akhir berumur 11 tahun. Oleh karena itu 
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siswa sekolah dasar masuk dalam tahap operasional konkret. Siswa 

sekolah dasar pada masa perkembangan tersebut mengalami beberapa 

perubahan-perubahan dibandingkan pada masa sebelumnya dan 

menunjukkan beberapa pola pikir atau bertindak sesuai usianya. Cara pikir 

siswa akan lebih logis dan mulai mengaitkan imajinasinya dengan hal-hal 

konkret sehingga cara berpikir logis siswa tersebut akan terbantu jika 

diberikan objek fisik yakni berupa media yang konkrit. 

5. Pengertian Media pembelajaran 

Media merupakan salah satu komponen dalam suatu pembelajaran. 

Media memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran di 

dalam kelas. Peran tersebut dapat diketahui bahwa media digunakan 

sebagai alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan sebuah 

materi disamping penguasaan materi yang disampaikan secara langsung 

oleh guru itu sendiri. Menurut (Arief, 1990:6) kata media berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harafiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dari pendapat tersebut 

dapat dimaknai bahwa hubungan media dalam sebuah pembelajaran yaitu 

media merupakan sebuah pengantar yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan ilmu kepada siswa. 

Ilmu yang mudah diterima dan dipahami dengan baik oleh siswa 

berkaitan erat dengan cara guru dalam menyampaikan ilmu tersebut 

ketika pembelajaran berlangsung sehingga guru harus memberikan suatu 

upaya agar dapat menciptakan suasana belajar yang berbeda dari 
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pembelajaran yang telah dilakukan sehari-hari. Pengunaan media bukan 

hanya sekedar alat yang hanya dapat digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan ilmu. Menurut Sadiman, dkk (2010:10) media tidak lagi 

hanya kita pandang sebagai alat penyalur pesan dari pemberi pesan ke 

penerima pesan, melainkan sebagai pembawa pesan yang tidak hanya 

digunakan oleh guru tetapi yang lebih penting lagi adalah dapat 

digunakan siswa yang dapat mewakili guru menyampaikan informasinya 

secara teliti, jelas dan menarik.  

Media pembelajaran harus memiliki kegunaan lain yaitu agar siswa 

memiliki perasaan senang mengikuti pembelajaran. Perasaan senang 

terhadap pembelajaran tersebut akan menimbulkan minat siswa untuk 

lebih senang belajar dan mempengaruhi pola pikir terhadap materi yang 

akan dipahami. Pernyataan peneliti diperkuat oleh pendapat ahli yang 

menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar menurut 

Gagne (dalam Susilana 2009:6). Pendapat lain dikemukakan oleh Miarso 

(dalam Susilana 2009:6) bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa untuk belajar. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

media merupakan berbagai jenis komponen atau segala sesuatu yang jika 

digunakan menimbulkan minat siswa dan merangsang faktor dalam diri 

siswa meliputi perasaan, pikiran dan kemauan  siswa untuk belajar serta 

segala jenis komponen/alat yang digunakan oleh guru agar dapat 
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membantu menciptakan kualitas belajar yang baik dan membuat 

pembelajaran lebih efektif. 

6.  Manfaat Media Pembelajaran 

Media memiliki fungsi serta manfaat yang beragam melalui 

kehadirannya di dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Menurut (Dede, 

2010:37) media memiliki berbagai fungsi, yaitu: 

Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar 

a. Fungsi semantik 

Fungsi ini merupakan fungsi dari media yang mampu menambah 

perbendaharaan kata atau makna sehingga dapat benar-benar 

dipahami dan mengatasi penggunaan komunikasi verbal yang 

tinggi dalam pembelajaran. Maksudnya bahwa fungsi ini seperti 

memberikan kemudahan memahami makna dengan penggunaan 

simbol atau kata tersebut diwujudkan dengan suatu objek tertentu. 

Misalnya untuk menggambarkan sifat pemberani menggunakan 

gambar singa. 

b. Fungsi manipulatif 

Fungsi yang mampu menampilkan kembali suatu objek atau 

kejadian dengan berbagai macam perubahan dan disesuaikan 

dengan keperluan serta mengatasi batas ruang, waktu dan indera. 

c. Fungsi Psikologis: fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, 

fungsi imajinatif, fungsi motivasi, fungsi sosio-kultural. 

Adapun menurut Arief (1986:16-17) kegunaan media secara umum adalah 

sebagai berikut:  
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a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

c. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan 

bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. 

d. Mempersamakan pengalaman 

e. Memberikan perangsang yang sama  

f. Menimbulkan persepsi yang sama 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pada 

dasarnya memberikan dampak positif dan keuntungan lainnya terhadap 

pembelajaran. Memberikan manfaat yang dapat membuat pembelajaran 

lebih efektif dan memudahkan guru dalam penyampaian materi dari 

keterbatasan ruang, waktu atau indera maupun persepsi siswa. Selain itu, 

media dapat merubah sikap siswa ketika belajar atau dapat meningkatkan 

minat untuk belajar. 

7.  Klasifikasi Media Pembelajaran 

Menurut Arief (dalam Dede 2010:191-192) berdasarkan jenis 

rancangan dan pengadaannya, media dapat dibagi menjadi dua macam 

antara lain: 

a. Media Jadi (by utilization), yakni media yang sudah menjadi 

komoditi perdagangan. Media yang diciptakan tidak secara khusus 

dan tidak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di khususkan. 

Hanya dibuat secara lebih umum untuk kelompok sasaran yang 

umum pula. 
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b. Media Rancangan (by design), yakni media yang dirancang secara 

khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Selain itu, menurut Rudi Bretz (dalam Dede, 2010:54-55) berdasarkan 

indera yang terlibat, media terbagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Media audio, adalah media yang hanya melibatkan indera 

pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara 

semata.  

b. Media visual, adalah media yang hanya melibatkan penglihatan. 

c. Media audio visual, adalah media yang melibatkan indera 

pendengaran dan undera penglihatan sekaligus dalam satu proses. 

d. Multimedia, yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam 

sebuah proses pembelajaran. Media yang dapat memberikan 

pengalaman secara langsung yang disajikan melalui komputer dan 

internet. 

Menurut Setyosari dan Sihkabudden (dalam Ashyar, 2011:46-47) 

berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya media pembelajaran terbagi menjadi 

empat macam, yaitu: 

a. Media pembelajaran dua dimensi 

Tampilan dalam media dua dimensi ini tidak menggunakan 

proyeksi dan ukurannya hanya memiliki ukuran panjang kali lebar 

serta hanya dapat dilihat dari satu arah pandangan. Contoh media yang 

termasuk dalam media pembelajaran dua dimensi seperti peta, gambar, 

bagan dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. 
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b. Media pembelajaran tiga dimensi 

Media yang tampilannya tanpa menggunakan proyeksi dan 

memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi/tebal serta dapat diamati 

dari arah pandang mana saja. Contoh dari media ini seperti meja, kursi, 

mobil, gunung, rumah dan sebagainya. 

c. Media pandang diam 

Media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan 

gambar diam di layar (tidak bergerak/statis). Misalnya foto, tulisan 

yang dapat diproyeksikan. 

d. Media pandang gerak 

Media yang menggunakan media proyeksi yang dapat 

menampilkan gambar bergerak dilayar termasuk media televisi dan 

video tape recorder termasuk media pandang gerak yang disajikan 

melalui layar (screen) di komputer atau layar lainnya. 

8.  Media PH (Penggolongan Hewan) Berdasarkan Jenis Makanan 

PH merupakan singkatan dari Penggolongan Hewan sebagaimana 

sesuai dengan materi dalam mata pelajaran IPA yaitu penggolongan 

hewan berdasarkan jenis makanan. Media PH ini adalah media yang 

dirancang sedemikian rupa oleh peneliti dengan tujuan untuk memberikan 

kemudahan kepada siswa memahami materi serta sebagai alat bantu 

pembelajaran yang sesuai dan dapat mendorong guru untuk lebih 

produktif dalam pembelajaran serta sebagai inovasi media. Materi 

penggolongan hewan disajikan secara konkret melalui media ini yang 

diwujudkan dengan adanya gambar hewan. Media ini diharapkan mampu 
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untuk meningkatkan rasa ingin belajar atau minat siswa dengan suasana 

belajar yang menyenangkan melalui pengalaman belajar yang diperoleh 

siswa memecahkan masalah karena dampak positif dari implementasi 

media ketika pembelajaran. 

Media PH terbuat dari bahan dasar kayu. Media PH memiliki sifat 

3 dimensi karena media ini memiliki bentuk yang dapat di pandang dari 

arah mana saja serta masuk dalam klasifikasi media berdasarkan 

ciptaannya yaitu media yang dirancang secara khusus. Media PH 

memiliki ukuran ± 65x65 cm dan berbentuk seperti tingkat. Jumlah 

tingkatnya adalah 3 dan masing-masing baris memiliki 4 sekat berbentuk 

kotak sehingga total dari kotak tersebut adalah 12 yang digunakan sebagai 

tempat akrilik diletakkan. Fungsi dari akrilik tersebut yaitu sebagai 

penutup kotak yang sebelumnya telah ditempel gambar hewan. Media PH 

dilengkapi dengan lampu-lampu yang memancarkan warna berbeda yakni 

merah, kuning dan hijau. Setiap kotak memiliki satu lampu. Lampu 

diletakkan secara acak yang telah dipertimbangkan dari segi fungsi dan 

kemenarikan media tersebut. Media PH dilengkapi dengan tombol yang 

dapat digunakan untuk menyalakan lampu sehingga gambar memiliki 

warna sesuai dengan lampu pada kotak.  

Penggunaan media PH dilakukan secara kelompok dengan 

diberikan permasalahan berupa pertanyaan tentang gambar-gambar hewan 

yang harus diklasifikasikan pada media tersebut. Cara 

pengklasifikasiannya berdasarkan  ciri-ciri setiap kelompok hewan yang 

sebelumnya telah dipasang terlebih dahulu pada media dan masing-
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masing menempati salah satu dari ketiga lampu. Kelompok harus memilih 

hewan sesuai dengan ciri-ciri dan diletakkan pada kotak yang memiliki 

warna lampu yang sama sesuai ciri-ciri yang ada. Keunggulan media PH 

ini yaitu memiliki konsep menarik karena disajikan dengan gambar yang 

dilengkapi lampu warna pada kotak ketika menyala. Kemudian dari segi 

pelaksanaan memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman dan 

kemudahan dalam pemahaman materi berdasarkan permasalahan yang 

diberikan serta dapat membuat siswa belajar secara menyenangkan. Selain 

itu, media PH ini dirancang dan disesuaikan dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar kelas IV, kompetensi dasar serta materi yang ada.  

a. Kelebihan dan Kekurangan Media PH Berdasarkan Jenis Makanan 

Kelebihan media PH yaitu media dapat mewakili penyampaian materi 

secara konkrit dengan adanya penyajian gambar yang lebih dari 15 

gambar dan ciri-ciri dari penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanan, siswa dapat belajar secara menyenangkan, media dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang lama dan media memiliki 

tampilan yang menarik sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan 

siswa kelas IV bahwa siswa membutuhkan adanya inovasi media 

dalam pembelajaran agar dapat memahani materi dengan mudah. 

Kekurangan dari media ini yaitu terbatas pada  kotak untuk meletakkan 

gambar hewan yang hanya berjumlah 3 gambar dari setiap klasifikasi. 

Selain itu, media ini hanya dapat digunakan untuk materi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan dan hanya untuk 

siswa kelas IV SDN Wonojati Pasuruan. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. 

Persamaan dan perbedaan tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Dyas 

Hendyanto 

Dwiputra 

2016 

Pengembangan 

Monopoli Pembelajaran 

IPA Penggolongan 

Hewan untuk Siswa 

Kelas 4 Sekolah Dasar  

Negeri 1 Sinduadi 

Sleman 

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan, yaitu : 

1. Jenis penelitian 

merupakan penelitian 

pengembangan (R & 

D). 

2. Materi penggolongan 

hewan dan berdasarkan 

jenis makanan. 

Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan yang saat  

ini dilakukan, yaitu : 

1. Penelitian yang 

digunakan menurut 

Borg and Gall 

sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan 

ADDIE. 

2. Peneliti terdahulu 

mengembangkan media 

monopoli sedangkan 

penelitian saat ini 

mengembangkan media 

PH. 
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2. Julius Bianto 

Sadewo 

2017 

Pengembangan Media 

Pembelajaran IPA SD 

Materi 

Pengelompokkan 

Hewan Menurut 

Habitatnya Berbasis 

Metode Montessori 

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan, yaitu : 

1. Jenis penelitian dan 

pengembangan. 

2.  analisis data 

menggunakan data 

kualitatif dan kuantitatif. 

 

Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan, yaitu : 

1. Materi 

pengelompokkan 

hewan berdasarkan 

habitatnya sedangkan 

penelitian saat ini 

materi penggolongan 

hewan berdasarkan 

jenis makanannya. 

2. Latar belakang masalah 

hanya tidak ada media 

yang digunakan, 

sedangkan saat ini latar 

belakang masalah yakni 

minimnya penggunaan 

media, media kurang 

inovatif dan 

meningkatkan minat 

belajar siswa dengan 

belajar secara 

menyenangkan melalui 

produk. 

 

3. Fiki Nurfaza 

Rahma Laily 

2018 

Pengembangan Media 

Canibo (Classification 

Animal Board) Pada 

Materi IPA Tentang 

Penggolongan Hewan 

di Sekolah Dasar 

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan, yaitu : 

1. Jenis penelitian 

dan 

pengembangan. 

2. Materi 

penggolongan 

heanberdasarkan 

jenis makanannya 

Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan yang saat 

ini dilakukan, yaitu : 

1. Jenis penelitian dan 

pengembangan 

menurut Borg & Gall, 

sedangkan penelitian 

saat ini menurut 

ADDIE 
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C. Kerangka Pikir 

Pengembangan Media PH (Penggolongan Hewan berdasarkan Jenis Makanan 

Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Wonojati Pasuruan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Development Design Implementation Evaluation Analysis 

Analisa Kebutuhan 

Adanya media yang mampu memberikan kemudahan kepada siswa 

dalam memahami materi secara konkrit dan mampu meningkatkan 

minat belajar serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Pengembangan Media PH (Penggolongan Hewan) Berdasarkan Jenis Makanan Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV SDN Wonojati Pasuruan 

Hasil: 

1. Proses Pengembangan Media PH (Penggolongan Hewan) Berdasarkan Jenis 

Makanan Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Wonojati Pasuruan. 

2. Mengetahui keefektifan  media PH (Penggolongan Hewan) Berdasarkan Jenis 

Makanan Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Wonojati Pasuruan. 

Kondisi Ideal:  

1. Materi dapat disajikan dengan 

konkrit. 
2. Penggunaan media dalam 

pembelajaran agar materi tidak 

terlalu bersifat verbalistis. 
3. Siswa  mudah memahami materi 

pembelajaran. 
4. Siswa senang mengikuti 

pembelajaran. 

 

Kondisi di Sekolah: 

1. Materi belum disajikan dengan 

konkrit karena hanya berpedoman 

pada buku paket dan pemberian 

contoh secara lisan. 

2. Pembelajaran belumenggunakan 

media yang dapat menyajikan 

materi secara konkrit dan belum 

terdapat inovasi media. 

3. Siswa  belum dapat memahami 

materi karena berpikir secara 

abstrak atau berangan-angan. 

4. Siswa kurang antusias mengikuti 

pembelajaran. 

 

Model penelitian dan pengembangan ADDIE 


