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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) termasuk salah satu mata pelajaran yang 

wajib ditempuh pada jenjang sekolah, termasuk pada jenjang Sekolah Dasar. 

Pembelajaran IPA yang dilakukan harus dapat memberikan suatu pengalaman 

secara langsung untuk menjelajahi maupun memahami alam sekitar siswa 

(Saputro, 2017:926). Selain itu, pembelajaran IPA yang dilakukan juga harus 

memiliki konsep yang sederhana dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Siswa 

mampu mendapatkan pengetahuan dari praktik secara langsung maupun meneliti 

suatu objek yang nantinya akan dipelajari. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

memacu siswa untuk belajar secara aktif. Di tingkat Sekolah dasar bidang studi 

IPA diharapkan mampu menjadi wadah bagi siswa untuk dapat mempelajari diri 

mereka sendiri serta alam sekitar mereka (Meylasari & Julianto, 2014:2).  

Ruang lingkup pembelajaran IPA merupakan semua yang terdapat di alam 

semesta ini (Mulyasa, 2007:112). Pada ruang lingkup pembelajaran IPA tentang 

bumi terdapat materi proses terjadinya hujan yang di berikan pada kelas III 

Sekolah Dasar. Proses terjadinya hujan ini disebut juga dengan daur hidrologik. 

Hujan terjadi melalui beberapa proses (1) Air menguap karena panas matahari dan 

selanjutnya uap air tersebut naik. Selain dari sinar matahari, uap air bisa terjadi 

akibat adanya transpirasi tumbuhan, (2) Uap air akan terkumpul di udara dan 

membentuk awan yang terjadi di ketinggan tertentu, (3) Awan yang sudah 

terbentuk akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air
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yang turun ke bumi. Titik-titik air yang turun ke bumi inilah yang disebut dengan 

hujan, (4) Kemudian air hujan akan mengalir ke laut dan akan mengalami proses 

penguapan kembali karena panas matahari dan membentuk titik-titik air yang 

akan turun ke bumi. Proses-proses tersebut akan terjadi secara terus menerus dan 

berulang -ulang (Liliasari, 1986:12). Materi pelajaran tersebut abstrak bagi siswa, 

maka diperlukan media pembelajaran yang mendukung. Penggunaan media dalam 

proses pembelajaran materi yang bersifat abstrak akan menjadi lebih konkret 

(Haryono, 2015:49). 

Media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan 

pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan (Sanjaya dalam Haryono, 

2015:47). Jadi, media pembelajaran merupakan alat dan bahan yang digunakan 

untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dan berfungsi sebagai alat 

bantu untuk mengajar. Jenis media salah satunya adalah media alat peraga yang 

dirancang berbentuk 3 Dimensi. Penggunaan media ini memiliki keuntungan 

seperti: (1) Dapat mewakili benda aslinya, (2) Lebih mudah dipelajari, (3) Dapat 

menunjukkan bagian dalam yang tidak terlihat atau kekonkretan yang tidak 

langsung (Haryono, 2015:2). Salah satu contoh media 3 Dimensi adalah media 

yang berbentuk tiruan seperti mockup. Pada Penelitian ini, peneliti ingin membuat 

media berbentuk mockup pada materi proses terjadinya hujan kelas III Sekolah 

Dasar karena media ini merupakan replika yang menyerupai bentuk aslinya atau 

konkret. 

 Media sangat penting dalam proses pembelajaran dikarenakan bahwa 

penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat 

siswa, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar (Hamalik dalam 
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Arsyad, 2010:15). Selain itu media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan informasi dengan menarik dan terpercaya 

sehingga mudah untuk mendapatkan suatu informasi (Arsyad, 2010:16). 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada guru kelas III 

SDN 1 Kertosono kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek pada tanggal 14 

Desember 2018, peneliti memperoleh informasi bahwa di kelas III SDN 1 

Kertosono menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan sarana 

prasarana di kelas tersebut belum dikatakan terpenuhi karena memiliki media 

pembelajaran yang masih kurang, seperti pada pembelajaran materi proses 

terjadinya hujan guru hanya menggunakan media gambar yang terdapat pada buku 

cetak IPA dan proses pembelajaran masih berpusat pada guru yang membuat 

siswa kurang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Hal tersebut membuat 

siswa bosan, kurang aktif dan ramai sendiri yang menyebabkan materi tidak 

tersampaikan dengan baik.  

Guru kelas III SDN 1 Kertosono juga mengatakan bahwa sebenarnya 

siswa di kelas tersebut sangat senang jika belajar menggunakan media yang 

konkret dan dapat dilihat atau dipegang secara langsung. Berdasarkan observasi 

dan wawancara yang dilakukan guru belum bisa menyajikan pengalaman 

langsung kepada siswa tentang bagaimana proses terjadinya hujan dan siswa 

sangat senang jika menggunakan media yang konkret, sehingga diperlukan adanya 

media pembelajaran yang dapat membantu pemahaman siswa tentang materi 

proses terjadinya hujan dan sesuai dengan karakteristik siswa pada kelas III SDN 

1 Kertosono. Maka dari itu peneliti ingin mengembangkan media mockup untuk 

membantu pembelajaran pada materi proses terjadinya hujan.  
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Media mockup relevan dengan penelitian terdahulu yaitu (1)  Nisa 

Nurlaila, Ghullam Hamdul dan Desiani Natalina Muliasari. Tahun 2016 pada 

Jurnal PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa PGSD “Pengembangan 

Media Mock-up Pada Model Pembelajaran Latihan Penelitian di Sekolah Dasar” 

Volume 03 Nomor 01. Media mockup digunakan untuk tema selalu berhemat 

energi, subtema macam -macam sumber energi kelas IV Sekolah Dasar. Metode 

penelitian yang digunakan adalah DBR (Design Based Research) model Reeves. 

Ujicoba produk dilakukan pada dua sekolah yaitu SDN Sukamulya dan SDN 2 

Karangsambung. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan 

produk media mockup roket air dan perahu uap yang digunakan pada model 

pembelajaran latihan penelitian di Sekolah Dasar. Kekurangan pada penelitian ini 

adalah hasil dari validasi dan ujicoba produk tidak dijelaskan, sehingga tidak 

dapat diketahui media yang dikembangkan layak serta efektif atau tidak. (2) Eva 

Nuri Dayanti. Tahun 2014 pada Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan 

“Pemanfaatan Media Mock-up Tentang Energi Listrik untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar dalam Mata Pelajaran IPA Pada Siswa Kelas VI SDN Gelam II Candi 

Sidoarjo” Volume 5 Nomor 2. Media mockup digunakan untuk materi energi 

listrik pada mata pelajaran IPA kelas VI Sekolah Dasar.  Penelitian yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif. Pada penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa media mockup dapat bermanfaat untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Gelam II Candi Sidoarjo. 

Kekurangan yang terdapat pada penelitian ini adalah spesifikasi atau gambaran 

dari media mockup energi listrik tidak dijelaskan, dimana sebenarnya media 

tersebut merupakan alat bantu yang digunakan untuk tes pada penelitian ini. 
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 Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti akan mengembangkan media 

mockup materi proses terjadinya hujan pada kelas III Sekolah Dasar dengan judul 

media ”Mora (Mockup Rain)” dengan menggunakan penelitian pengembangan. 

Media Mora (Mockup Rain) yang dirancang oleh peneliti merupakan media yang 

berbentuk mockup. Media Mora (Mockup Rain) merupakan media mockup yang 

dapat dibongkar pasang, sehingga selain melihat secara langsung, siswa juga aktif 

dalam pembelajaran baik individu maupun bekerjasama dengan kelompok. Cara 

penggunaan pada media Mora (Mockup Rain) yaitu mengurutkan proses 

terjadinya hujan menggunakan replika yang terdapat pada media mockup dan 

mempraktikannya secara langsung, sehingga siswa seperti melihat secara nyata 

bentuk dan urutan dari proses terjadinya hujan. Selain itu penggunaan media 

Mora (Mockup Rain) dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan (PAKEM) bagi siswa. 

 Pada penelitian pengembangan media Mora (Mockup Rain) diharapkan 

dapat membantu pemahaman siswa pada materi proses terjadinya hujan dalam 

pembelajaran di kelas III Sekolah Dasar, dan meningkatkan pengembangan 

produk media pembelajaran yang layak dan menarik serta sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media Mora 

(Mockup Rain) materi proses terjadinya hujan pada siswa kelas III Sekolah Dasar? 
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Rumusan masalah khusus pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kelayakan media Mora (Mockup Rain) materi proses terjadinya 

hujan pada siswa kelas III Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana efektifitas media Mora (Mockup Rain) materi proses terjadinya 

hujan pada siswa kelas III Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana kemenarikan media Mora (Mockup Rain) materi proses terjadinya 

hujan pada siswa kelas III Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk 

media Mora (Mockup Rain) materi proses terjadinya hujan pada siswa kelas III 

Sekolah Dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Penelitian ini akan menghasilkan produk pengembangan media mockup yang 

diberi nama Mora. Agar menghasilkan produk media yang baik dan menarik, 

peneliti membuat rancangan media Mora materi proses terjadinya hujan 

berdasarkan tiga kategori sebagai berikut: 

1. Konten atau isi media 

Pada media Mora menggunakan materi proses terjadinya hujan pada 

mata pelajaran IPA pada kompetensi dasar 6.2 Menjelaskan hubungan antara 

keadaan awan dan cuaca dengan indikator  6.2.1 Mengidentifikasi kondisi 

awan dan cuaca, 6.2.2 Meramalkan kondisi cuaca yang akan terjadi 

berdasarkan keadaan langit, 6.2.3 Menguraikan hubungan antara keadaan 
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awan dan cuaca serta 6.2.4 Mendemonstrasikan hubungan antara keadaan 

awan dan cuaca. Tujuan pembelajaran yang dari kompetensi dasar dan 

indikator tersebut adalah (1) Melalui pengamatan siswa mampu 

mengidentifikasi kondisi cuaca dengan benar, (2) Melalui tanya jawab siswa 

mampu meramalkan kondisi cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan 

langit dengan tepat, (3) Melalui diskusi siswa mampu menguraikan hubungan 

antara keadaan awan dan cuaca (proses terjadinya hujan) dengan benar, (4) 

Melalui presentasi siswa mampu mendemonstrasikan hubungan antara 

keadaan awan dan cuaca (proses terjadinya hujan) dengan benar. 

2. Konstruk atau Tampilan pengembangan media 

Media Mora memiliki tampilan serta komponen – komponen sebagai 

berikut: 

a. Media Mora berbentuk siku dari kayu yang berisi replika proses 

terjadinya hujan yang di buat seperti mockup tetapi dapat di bongkar 

pasang. Pada bagian bawah terdapat laci untuk meletakkan replika agar 

tersimpan rapi jika tidak digunakan. Media Mora memiliki ukuran 30 cm 

  50 cm. 

b. Media Mora menggunakan replika yang terbuat dari koran bekas, kapas, 

senar, baluh pancing, triplek, kayu, replika pohon dari plastik serta 

magnet yang digunakan untuk merekatkan replika yang nantinya akan 

dibuat bongkar pasang. Media ini memiliki beberapa komponen seperti: 

a) Box terbuka (berbentuk siku) 

Tempat yang digunakan untuk meletakkan replika proses terjadinya 

hujan yang digunakan sebagai mockup. Pada bagian bawah terdapat 
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laci untuk meletakkan replika agar tersimpan rapi jika tidak 

digunakan. 

b) Papan 

Papan berisi judul media, petunjuk penggunaan, nama peneliti dan 

digunakan untuk menempelkan replika dan keterangan urutan proses 

terjadinya hujan. 

c) Replika 

Berisi replika proses terjadinya hujan berupa gunung, pohon, 

matahari, laut/sungai, awan, hujan serta matahari. 

d) Keterangan 

Berisi keterangan tentang urutan dari proses terjadinya hujan. 

e) Petunjuk penggunaan 

Berisi tentang cara atau prosedur penggunaan media yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

f) Profil pembuat media 

Berisi nama peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Desain media Mora (Mockup Rain) 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya pengembangan media Mora materi proses terjadinya hujan kelas 

III sekolah dasar adalah untuk menambah ketersediaan media pembelajaran di 

sekolah tersebut. Adanya ketersediaan media pembelajaran juga dapat digunakan 

sebagai bahan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Media Mora juga 

yang dikembangkan dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran serta 

menyenangkan karena pada media ini siswa siswa dapat praktik langsung 

mengotak-atik atau membongkar pasang media sehingga siswa tidak hanya belajar 

tetapi juga bermain. Hal ini membuat siswa tertarik serta memudahkan untuk 

memahami materi tersebut dan mencapai hasil belajar yang maksimal.  Selain itu, 

media ini dapat menumbuhkan sikap kerjasama karena mereka akan bekerja 

secara kelompok. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

Melalui pengembangan media Mora materi proses terjadinya hujan pada 

kelas III sekolah dasar ini penulis berasumsi bahwa: 

a. Siswa memahami materi proses terjadinya hujan sehingga dapat 

mempraktikkan media Mora. 

b. Siswa dapat mempraktikkan media Mora sesuai cara penggunaan. 

c. Guru dapat menggunakan media Mora dalam penyampaian materi proses 

terjadinya hujan saat pembelajaran berlangsung. 

d. Guru dapat memberikan suasana pembelajaran yang berbeda dan 

menyenangkan sehingga siswa tidak mudah bosan. 
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e. Media Mora dapat menumbuhkan sikap aktif dan kerjasama pada siswa. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a. Media Mora digunakan untuk materi proses terjadinya hujan pada 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), akan tetapi media ini 

memungkinkan untuk digunakan pada kurikulum 2013 (K13) pada materi 

yang sama yaitu terdapat dalam tema 3 benda disekitarku, subtema 4 

keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. 

b. Penelitian dan pengembangan media Mora  materi proses terjadinya hujan 

ini hanya diujicobakan disalah satu SD saja yaitu SDN 1 Kertosono pada 

kelas III dengan jumlah siswa 27 anak. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan 

Pengembangan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mengembangkan produk baru atau memperbarui produk yang sudah 

ada sebelumnya. 

2. Media Pembelajaran 

Media merupakan pembawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi 

guru dengan siswa saat proses pembelajaran berelangsung. 

3. Mockup 

Mockup merupakan alat tiruan sederhana dari benda sebenarnya dan hanya 

dipilih bagian yang penting saja. 
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4. Proses Terjadinya Hujan 

Proses terjadinya hujan disebut juga dengan daur hidrologi yaitu gerakan air 

ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah dan terjadi secara berulang-

ulang. 


