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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Media Pembelajaran 

A. Pengertian Media Pembelajaran 

 Secara umum bisa diartikan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu 

proses belajar mengajar, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan 

pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. 

Media pembelajaran bisa juga diartikan sebagai alat atau sarana atau perantara 

yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa 

untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan serta memantapkan apa yang dipelajari 

dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. 

Media pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan media pembelajaran juga merupakan upaya 

kreatif dan sistematis untuk menciptakan pengalaman yang dapat membantu 

proses belajar siswa. Hal ini dikarenakan media berperan sebagai alat perangsang 

belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga murid tidak mudah 

bosan dalam mengikuti proses belajar-mengajar. 

Media pembelajaran adalah “sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 

pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Briggs (1997) 

Pengertian media pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar baik di 

dalam maupun diluar kelas, lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran 
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adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

intruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar 

Azhar (2011). 

B. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Seorang pendidik memanfaatkan media pembelajaran sebagai sumber 

belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran karena pendidik bukan 

satu-satunya sumber belajar. Adanya media dapat menunjang proses pembelajaran 

di kelas. 

Media berperan sebagai alat untuk mendapatkan pengalaman belajar bagi 

peserta didik. Kerucut pengalaman yang ditemukan oleh Edgar Dale memberikan 

bahwa pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dapat melalui proses 

perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan 

mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengaran melalui bahasa. 

Semakin konkrit peserta didik mempelajari  bahan pengajaran, maka semakin 

banyaklah pengalaman yang diperoleh peserta didik (Sanjaya,2006:165-166). 
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Gambar 1 Kerucut Pengalaman Menurut Edgar Dale 

 Kerucut pengalaman tersebut adalah perpaduan antara media yang cocok 

di gunakan untuk peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga jenjang yang lebih 

tinggi. Semakin sedikit umur peserta didik, maka pembelajaran yang digunakan 

haruslah lebih konkret dan nyata. 

C. Pengertian Pengembangan Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, pendidik dituntut untuk dapat 

mengembangkan keterampilan dalam membuat media pembelajaran, apabila 

media belum tersedia (Arsyad,2011:2). Media berhubungan erat dengan proses 

pembelajaran yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. 

Pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

 Menurut Astuti (2012:9), pengembangan media merupakan upaya 

pembuatan media pembelajaran dengan pengembangan bentuk penyajian media 

pembelajaran tersebut, sehingga ada pembaharuan terhadap media yang sdah ada 

sebelumnya. Pengembangan media pembelajaran dilakukan untuk mengurangi 
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bahkan menghilangkan kelemahan atau kekurangan yang ada pada media 

pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah dirancang atau dibuat. 

Pengembangan media pembelajaran. 

D. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran 

 Penelitian pengembangan merupakan sebuah penelitian yang 

membutuhkan validasi dari ahli dan menguji cobakan guna melihat kelayakan dari 

suatu produk yang dihasilkan. Menurut Wulandari (2004:16), pengembangan 

berbeda dengan penelitian pendidikan karena tujuan pengembangan adalah 

menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapang kemudian direvisi 

menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapang kemudian direvisi 

dan seterusnya. 

 Media Pembelajaran “GEGUBATA” (Bencana alam) 

 Media “GEGUBATA” (Bencana alam) merupakan pengembangan dari 

media berupa replica gunung yang berbentuk 3D. Media GEGUBATA merupakan 

salah satu media tiga dimensi, media visual yang efektif untuk menyajikan sebuah 

pemahaman atau konsep dalam proses pembelajaran. Media GEGUBATA 

digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep bencana alam 

yang sesuai dengan aslinya.  

 Media GEGUBATA ini dibuat dengan sedemikian mirip dengan aslinya 

dan menarik siswa agar peserta didik bersemangat, berimajinasi apa yang terjadi 

dengan bencana alam, siswa juga bisa memiliki wawasan luas terhadap media 

pembelajaran GEGUBATA ini.  
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 Tujuan dan Manfaat Pengembangan Media “GEGUBATA”  

 Tujuan dan manfaat pengembangan media GEGUBATA (bencana alam) 

yaitu agar siswa memahami bagaimana pembelajaran peristiwa alam 

menggunakan media GEGUBATA (bencana alam) menyerupai bentuk aslinya 

dengan menggunakan miniatur gunung meletus, miniatur rumah, dan miniatur 

pohon, bahan media GEGUBATA (bencana alam) terbuat dari kayu (papan 

triplek) mesin water pom mini yang sudah di modifikasi dan sangat aman untuk 

para siswa. 

 Penggunaan media GEGUBATA (bencana alam) dengan cara: (1) 

menekan tombol yang sesuai dengan fungsinya (2) setelah menekan tombol media 

tersebut miniature peristiwa alam akan terjadi dengan sendirinya setelah di tekan 

tombolnya (3) media GEGUBATA (bencana alam) akan terjadi dengan tombol 

yang sudah di tekan oleh siswa. 

 Penelitian Terdahulu 

Pada kajian pustaka ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang releIan 

dengan topik penelitian yaitu terkait pengembangan media pembelajaran bencana 

alam. Hal tersebut ditujukan agar penelitian ini terhindar dari unsur plagiasi serta 

sebagai pendukung dari masalah yang diteliti. Berikut dua penelitian terdahulu 

yang penulis gunakan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 

penelitian penulis.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amaliya Kurniawati, dkk (2013) 

dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Tema Gunung Berapi 

Kelas III di SMP Negeri 1 Kamal”.  Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan bahan ajar IPA Terpadu yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
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kelayakan, hasil belajar dan respons siswa terhadap bahan ajar IPA Terpadu tema 

Letusan Gunung Berapi yang dikembangkan dengan mengacu pada model 

pengembangan 4D. Hasil penelitan menyimpulkan bahwa bahan ajar IPA Terpadu 

tema Letusan Gunung Berapi telah layak digunakan. Adapun kelayakan pada 

tahap Ialidasi mengacu pada beberapa kriteria yang dijabarkan seperti kriteria 

kelayakan materi, penyajian, bahasa, serta komponen bahan ajar dimana masing-

masing dengan persentase berturut-turut sebesar 90,00%; 84,29%; 82,00%; dan 

87,85% dimana semua kriteria tersebut termasuk dalam kategori sangat kuat. 

Sementara analisis data tes pada tahap uji coba terkait hasil belajar kepada 10 

siswa kelas III-B diperoleh ketuntasan klasikal indiIidual yaitu 80% yang sesuai 

dengan kriteria ketuntasan. Sedangkan respons siswa terhadap bahan ajar IPA 

Terpadu tema Letusan Gunung Berapi juga menunjukan kelayakan yang ditinjau 

dari keterbacaan bahan ajar dengan persentase sebesar 86,25% dan penggunaan 

bahan ajar IPA Terpadu dengan persentase sebesar 87,78%. 

Kedua yaitu penelitian dengan judul Pengembangan Media Iideo 

Pembelajaran Materi Erupsi Gunung Berapi Pada Ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana Di SMP Negeri 1 Wedi oleh Nofa Wjayanto tahun 2017. Penelitian ini 

merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) yang bertujuan untuk 

mengetahui kebutuhan media Iideo untuk pembelajaran serta efektiIitas 

pengembangan media berupa Iideo materi erupsi gunung berapi pada 

ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana di SMP Negeri 1 Wedi. Berdasarkan uji 

kebutuhan peserta didik dan guru pendamping ekstrakulikuler Sekolah Siaga 

Bencana di SMP Negeri 1 Wedi diperoleh bahwa pembelajaran dengan media 

Iideo erupsi gunung berapi dirasa tepat karena peserta didik tidak hanya 
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mendengarkan saja tetapi juga melihat. Selain itu terkait efektifitas penggunaan 

media Iideo dalam pembelajaran materi erupsi gunung berapi diperoleh bahwa 

terdapat perbedaan hasil pemahaman peserta didik yang mengalami peningkatan 

signifikan saat pra tes dan pasca tes dimana nilai rata-rata peserta didik pada pra 

tes yaitu 67,2 meningkat pada pasca tes menjadi 89,8 maka berdasarkan hasil uji 

(t-test) data pada pra tes dan pasca tes disimpulkan bahwa pengunaan media Iideo 

pembelajaran materi erupsi gunung berapi pada ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana di SMP Negeri 1 Wedi efektif.  

Adapun penelitian yang dilakukan berjudul Pengembangan Media 

Pembelajaran GEGUBATA di Kelas I SDN Negeri 04 Bareng Malang. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan antara 

penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu melakukan 

media pembelajaran terkait materi bencana alam. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada media pembelajaran yang dikembangkan untuk mempelajari 

bencana alam. Amaliya Kurniawati, dkk (2013) mengembangkan bahan ajar 

dengan model 4D yang terdiri dari empat tahap yaitu pendefinisian, perancangan, 

pengembangan, dan penyebaran namun tahapan yang dilaksanakan hanya sampai 

tahap pengembangan,. Nofa Wjayanto (2017) mengembangkan media 

pembelajaran berupa video, sedangkan peneliti mengembangkan media 

pembelajaran bencana alam berupa tiruan sederhana bencana alam berbentuk tiga 

dimensi sehingga media tersebut dapat digunakan secara terus menerus dalam 

jangka waktu yang panjang agar dapat meningkatkan pemahaman peserta didik 

melalui media yang lebih interaktif. 
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 Kerangka Pikir 

 

 

 

Analisis kebutuhan 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SDN Bareng 4 Malang 

yang peneliti lakukan pada tanggal 1 November 2018 dan SDN 

Ampeldanto 2 tanggal 11 April 2019 dengan Guru kelas I. 

Hasil observasi: 

Sarana pembelajaran yang digunakan pada SD Negeri Bareng 4 

Malang Kelas I antara lain menggunakan buku teks, LKPD dan papan 

tulis saja, sementara terkait prasarana dalam pembelajaran sudah 

ditunjang dengan ruang kelas yang tersedia di SD Negeri 4 bareng 

Malang sedangkan di SDN Ampeldanto menggunakan papan tulis 

media buku seperti gambar saja. 

Hasil wawancara Guru kelas I:  
Dalam proses pembelajaran Subtema 4 Bencana Alam Pembelajaran 

4, Guru menggunakan metode ceramah dan sarana yang digunakan 

hanya buku teks, LKPD dan papan tulis saja tanpa didukung oleh 

media pembelajaran sebagai alat peraga. Kurangnya media 

pembelajaran yang menunjang dalam kegiatan belajar membuat siswa 

kelas I SD yang berjumlah 27 Siswa kurang bersemangat dalam 

memperhatikan materi pembelajaran. Selain itu Siswa juga 

mengalami kesulitan dalam memahami materi sama seperti SDN 

Ampeldanto 2 yang menggunakan media buku gambar untuk belajar 

mengajar.  Oleh karena itu, baik pihak Guru maupun Siswa sangat 

antusias dalam menerima media pembelajaran inovatif yang 

digunakan dalam menunjang proses pembelajaran di kelas. 

 

Kondisi Ideal 
Kurikulum 2013 seharusnya siswa yang lebih 

aktif dari pada guru karena guru berperan 

sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran, 

penggunaan media pembelajaran dapat 

digunakan sebagai jembatan bagi siswa dalam 

menambah informasi dimana Siswa juga 

dituntut untuk mampu menemukan informasi 

sendiri. Media sangat berperan penting untuk 

siswa karena dengan adanya media 

pembelajaran akan membantu guru dalam 

proses pembelajaran dan membantu siswa 

untuk memahami proses pembelajaran, 

memotivasi belajar siswa dan memperoleh 

dalam membantu pemahaman terhadap materi. 

Penggunaan media di harpapkan meningkatkan 

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 70. 

Media pembelajaran ini membuat siswa 

menjadi kreatif, efektif, aktif, menarik dan 

menyenangkan. 

 

 

 

 

Masalah 

Masalah di SDN bareng 4 Malang adalah media yang digunakan hanya berupa media buku Teks dan LKPD 

saja, tidak ada media yang menunjang kejadian yang nyata, dan  media GEGUBATA  (Bencana Alam) ini 

sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. 

 
Solusi 

Media pembelajaran yang dikembangkan dapat mengatasi masalah yang terdapat pada SD Negeri Bareng 4 

Malang dan SDN Ampeldanto 2 . Kurangnya media pembelajaran, maka peneliti ini akan mengembangkan 

media yang membantu proses pembelajaran media yang dikembangkan yaitu GEGUBATA (Bencana 

Alam) Tema 8 peristiwa alam Subtema 4 Pembelajaran 4 Kelas I. 

 

Metode 
Metode yang digunakan adalah metode penlitian dan pengembangan ADDIE yang terdapat 5 langkah pengembangan 

yaitu: (1) Analisis (Analysis), (2) Desain (Design), (3) Pengembangan (Development), (4) Penerapan (Implementation), 

(5 Evaluasi (Evaluation). 

 

 Luaran 
Luaran yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah pengembangan media pembelajaran GEGUBATA 

(Bencana Alam) yang terbuat dari kayu (triplek) yang didalamnya terdiri dari miniature rumah, miniature pohon dan 

miniature hewan. Media ini juga memiliki tombol yang berfungsi sebagai alat jalannya media GEGUBATA (Bencana 

Alam). Media GEGUBATA (Bencana Alam) juga menggunakan alat aquarium sebagai menjalankan lava gunung 

merapi, banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Media GEGUBATA (Bencana Alam) layak ditentukan sebagai media 

pembelajaran kelas I karena dapat membantu Siswa mencapai tujuan pembelajarannya. 

 
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 


