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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah suatu perubahan tindakan individu yang relatif 

bersifat menetap dan merupakan hasil implementasi yang dilakukan secara 

berulang-ulang Kimble & Garmezy (dalam Pringgawidagda, 2002: 20). Selain itu, 

(Rombepajung, 1988: 25) juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu 

pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui 

pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang 

dilakukan dengan berproses,langkah, tindakan seorang individu untuk mendapat, 

menyalurkan informasi kepada pihak tertentu melalui interaksi. 

Dengan demikian belajar Ilmu Pengetahuan Alam adalah  suatu proses 

untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan ilmu alam dengan 

mengkaji suatu fakta yang ada disekitar lingkungan dengan melalui proses 

penemuan, analisis, serta didalami dengan eksperimen dan berakhir dengan fakta-

fakta alam secara ilmiah. Dan pembelajaran IPA dimaknai dengan suatu proses 

yang dilakukan oleh pengajar untuk mengajarkan dalam belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kognitif, afektif dan 

psikomotor (Irjan, 2008: 2-3). 

Dalam pembelajaran IPA di SD/MI konsep yang diajarkan harus 

sederhana, sesuai dengan kejadian yang terjadi atau dengan kata lain, siswa harus 

mengetahui suatu proses yang berkembang secara nyata sesuai dengan fakta 

dilapangan. Pembelajaran yang berlangsung harus meliputi melihat, mencoba,
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mengamati hal-hal yang berkaitan dengan IPA sesuai dengan fakta sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan mendorong siswa untuk aktif dan 

mencari tahu terhadap objek-objek. Zaini (dalam Nugroho, 2012: 237) dikatakan 

bahwa “pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta 

didik untuk belajar secara aktif”. Ketika peserta didik belajar secara aktif, berarti 

mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Siswa mengoptimalkan 

berfikir dengan baik untuk menemukan ide pokok, memecahkan persoalan atau 

mengaplikasikan ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Dengan pembelajaran IPA guru dituntut untuk dapat menciptakan proses 

pembelajaran yang dapat menuntun siswa dalam menemukan hal baru, atau dapat 

dikatakan pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

pembelajaran inkuiri, metode inkuiri adalah metode pembelajaran yang 

langkahnya siswa merumuskan masalah, mendesain eksperimen, mengumpulkan 

dan menganalisis data sampai mengambil keputusan sendiri (Nugroho dkk, 2012: 

237), atau dapat dikatakan pembelajaran yang dilakukan secara terbimbing oleh 

guru. 

Berdasarkan observasi awal penulis, hingga saat ini siswa dalam proses 

pembelajaran hanya memiliki sumber belajar berupa buku cetak dan LKS. Dari 

situlah siswa mendapat informasi tentang materi pembelajaran. Terlebih pada saat 

tertentu sumber belajar siswa dapat melalui lingkungan sekitar siswa, media visual 

berupa gambar maupun media audio visual melalui video. Disamping sumber 

belajar yang sangat minimal, tugas guru sebagai pengajar dan fasilitator yaitu 

membantu siswa dalam memecahkan suatu permasalah dalam proses belajar 

mengajar. Hal yang tak tertinggal yaitu pentingnya penggunaan metode dalam 
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proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran IPA guru masih menggunakan 

metode pembelajaran ceramah yang terkesan monoton, maka dari itu untuk dapat 

mencapai tujuan pembelajaran IPA, guru dituntut dapat menguasai beberapa 

metode pembelajaran. Metode ceramah dalam pembelajaran IPA dapat 

dikombinasi dengan bereksperimen. Metode tersebut dapat mendorong siswa 

dalam pembelajaran yang menjadikan siswa berlajar dengan efektif dan aktif, 

menjadikan pembelajaran IPA dengan menggunkan metode inkuiri, yaitu 

penemuan terbimbing. Guru disini hanyalah sebagai fasilitator dan mendampingi 

siswa dalam  proses pembelajaran.  

Disamping penggunaan sumber belajar yang harus mengomtimalkan 

lingkungan sekitar siswa dan adanya kolaborasi beberapa metode dalam proses 

pembelajaran, adanya media pembelajaran dapat membantu memaksimalkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai 

perantara untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan (Haryono, 2015: 

47). Media pembelajaran segala sesuatu yang yang digunakan dalam menyalurkan 

informasi serta dapat menarik, persaan, menarik perhatian dan dapat menjadi 

semangat peserta didik sehingga menjadikan proses pembelajaran yang terencana, 

bertujuan dan terkendali Miarso (dalam Sumanto, 2012). Keberhasilan media 

dalam meningkatkan kualias belajar siwa ditentukan pada bagaimana kemampuan 

pendidik dalam memilih media yang akan digunakan, selain guru dapat memilih 

media, guru harus dapat memunculkan inovasi-inovasi terhadap media 

pembelajaran dan penggunaan media sangat baik jika sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan dan sesuai kemampuan guru dalam menggunakan media. Penggunaan 

media dapat memotivasi siswa, menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih 
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efektif, efisien, menarik dan bersemangat dalam mencapai materi pembelajaran 

IPA khususnya materi rotasi dan revolusi bumi kelas III Sekolah Dasar. 

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis kepada guru kelas III di 

SDN Mojolangu 5 Malang pada 2 November 2018, dalam proses pembelajaran 

pada materi rotasi dan revolusi bumi, penggunaan media masih sangat minimal 

dan terbatas, yaitu menggunakan media gambar/visual yang ditampilkan pada 

LCD, kemudian gambar yang ada pada buku siswa/buku ajar dan bola globe yang 

berukuran besar. Media visual/gambar yang digunakan hanyalah gambar untuk 

menunjukan proses rotasi dan revolusi bumi dengan menunjukkan arah rotasi dan 

revolusi bumi, sehingga siswa hanya bisa berangan-angan dan membayangkan. 

Keterbatas media sebagai jembatan untuk menyalurkan materi pembelajaran 

dirasa sangat penting, maka dari itu penulis menjadikan pengembangan media 

pembelajaran sebagai latar belakang untuk menjembatani siswa dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran sangat dibutuhkan oleh siswa, selain untuk 

menjembatani dalam memperoleh informasi, media pembelajaran dapat 

membantu siswa untuk mengetahui informasi-informasi secara konket(nyata). 

Kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran pada materi 

rotasi dan revolusi bumi, karena guru lebih sering menyampaikan materi 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah  atau pada gambar yang ada 

pada buku/LCD dan monoton. Sehingga dalam proses pembelajaran siswa hanya 

bisa meraba-raba/membayangkan tentang materi tersebut. Berdasarkan observasi 

dan wawancara penulis terhadap guru kelas III, guru mengganggap siswa masih 

mengalami kesulitan pada materi rotasi dan revolusi bumi. Pada pengertian rotasi 

dan revolusi bumi siswa juga masih sulit membedakannya bagaimana proses 
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terjadinya rotasi dan revolusi bumi, dan akibat dari peristiwa rotasi dan revolusi 

bumi. Dengan media Secret Box Earth’s Rotation and Revolution , peneliti 

berharap dapat menarik perhatian siswa sehingga menciptakan proses 

pembelajaran yang kreatif , aktif , menarik, menyenangkan serta keseluruhan 

siswa mendapat ketercapaian hasil belajar. 

Maka dari itu, peneliti berupaya untuk mengembangkan media untuk 

pembelajaran berupa Secret Box Earth’s Rotation and Revolution untuk menarik 

perhatian para siswa dalam proses pembelajaran serta pencapaian materi 

pembelajaran. Secret Box Earth’s Rotation and Revolution adalah media 

pembelajaran yang berbentuk alat peraga/replika sebagai alat alat bantu untuk 

menyampaikan materi dalam pembelajaran yang berbentuk box atau kotak rahasia 

yang didalam terdapat replika bumi dan matahari, terdapat juga orbit/lintasan 

bumi untuk berputar mengelilingi matahari, diluar pada sisi box tersebut 

dilengkapi rangkuman materi rotasi dan relovusi bumi untuk pemantapan materi 

yang didesain semenarik mungkin. Untuk menjalankan replika bumi pada orbit 

terdapat pegangan yang dapat digerakkan oleh siswa sendiri, cahaya matahari 

yang bersinar berasal dari bola yang didalamnya terdapat lampu, dan untuk 

menyalakannya tidak menggunakan listrik namun menggunakan powerbank. 

Penggunaan powerbank, peneliti gunakan karena dirasa aman untuk siswa SD 

kelas III. Serta perputaran bumi menggunakan dinamo yang dipasang pada 

powerbank juga. Dikatakan secret box atau kotak rahasia karena kotak tersebut 

pada saat proses pembelajaran kotak sebelumnya tidak dibuka terlebih dahulu,  

melainkan guru akan melakukan apresepsi dengan memutarkan video interaktif 
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pada materi rotasi dan revolusi bumi, kemudian kotak tersebut akan dibuka dalam 

proses pembelajaran. 

Media pembelajaran Secret Box Earth’s Rotation and Revolution ini 

diharapkan bisa membantu para siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal dan pemahaman yang lebih mendalam, serta bisa 

melatih kemampuan siswa untuk lebih berpikir  kritis. Serta pembelajaran secara 

langsung dirasa dapat meningkatkan ingatan siswa terhadap suatu materi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media “Secret Box 

Earth’s Rotation And Revolution”  pada kelas III SD? 

Rumusan masalah khusus pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kelayakan media “Secret Box Earth’s Rotation And 

Revolution”  pada kelas III SD? 

2. Bagaimana efektifitas media “Secret Box Earth’s Rotation And 

Revolution”  pada kelas III SD? 

3. Bagaimana kemenarikan media “Secret Box Earth’s Rotation And 

Revolution”  pada kelas III SD? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan 

pengembangan media pembelajaran “Secret Box Earth’s Rotation And 

Revolution” pada kelas III SD. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik, maka peneliti 

membuat rancangan media pembelajaran “Secret Box Earth’s Rotation And 

Revolution” pada kelas III SD dengan berdasarkan tiga kategori sebagai berikut: 

1. Konsep Pengembangan Media 

Media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” merupakan media 

pembelajaran yang berbentuk box atau kotak rahasia yang didalam terdapat 

replika bumi dan matahari, terdapat juga orbit/lintasan bumi untuk berputar 

mengelilingi matahari, diluar pada sisi box tersebut dilengkapi rangkuman materi 

rotasi dan relovusi bumi untuk pemantapan materi. Media pembelajaran ini dapat 

digunakan sebagai alat peraga, karena terdapat benda tiruan yang menyerupai 

aslinya yang berupa globe dan matahari serta siswa dapat memperagakan 

bagaimana proses bumi berotasi dan berevolusi dengan menajalankan bumi 

mengelilingi orbitnya dan bumi mengililingi matahari. 

2. Konsen atau Isi Media 

Media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” digunakan pada 

kelas III Sekolah Dasar, pada tema 8 bumi dan alam semesta, subtema 1  dan pada 

pembelajaran 3. Pada pembelajaran ke-3 media tersebut digunakan pada  KD 

(kompetensi dasar) 3.1 Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil 

observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, energi alternatif, 

perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta 

dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat 

diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman dan KD 

(kompetensi dasar) 4.1 Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil 
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observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, energi alternatif, 

perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta 

secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman.  

Kompetensi dasar tersebut merupakan KD pada mata pelajaran bahasa 

indonesia, akan tetapi informasi yang digali adalah tentang materi rotasi dan 

revolusi bumi, serta akibat terjadinya peristiwa alam revolusi bumi. Hal itu terjadi 

karena kurikulum terbaru pada kelas III sekolah dasar (kelas bawah) mata 

pelajaran IPA merupakan objek pembelajaran dalam tematik integratif. Jadi mata 

pelajaran IPA disini tidak menjadi mata pelajaran tersendiri melainkan tergabung 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun dengan menggunakan media 

“Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” siswa dapat mempelajari lebih 

dalam lagi materi rotasi dan revolusi bumi, serta memperhatikan secara langsung 

proses bumi berotasi dan berevolusi. 

3. Tampilan Pengembangan Media 

Media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” memiliki beberapa 

komponen diantaranya: 

a. Media ini berbetuk kotak rahasia atau secret box, yang didalamnya terdapat 

replika atau tiruan proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi, dimana bumi 

dapat berputar mengelilingi porosnya serta perputaran bumi mengelilingi 

matahari. 

b. Media ini juga sebagai alat peraga, dimana benda ini dirancang untuk 

membantu dalam proses pembelajaran, selain siswa dapat menyaksikan 

langsung proses rotasi dan revolusi bumi melalui replika, siswa juga dapat 
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memperagakan berputarnya bumi pada porosnya dan perputaran bumi 

mengelilingi matahari. 

c. Media ini menggunakan replika dari matahari, bumi, orbit, serta benda-benda 

langit yang dapat mendukung media tersebut.Yaitu terbuat dari kayu, bola 

plastik, besi yang nantinya dirangkai sedemikian rupa dengan alat dan bahan 

yang mendukung pembuatan media. Media ini memiliki beberapa komponen 

seperti: 

1) Kotak atau Box 

Tempat yang digunakan untuk menempatkan replika orbit, matahari, dan 

bumi pada proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi. 

2) Replika 

Berisi alat tiruan/benda tiruan yang menyerupai benda aslinya, seperti 

matahari, bumi (globe), orbit (lintasan). 

3) Petunjuk Penggunaan 

Berisi tentang cara atau prosedur penggunaan media yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

4) Profil Pembuat Media 

Berisi nama peneliti, tempat dan tanggal lahir, program studi yang 

diampuh dan lembaga perguruan tinggi (universitas). 

d. Media ini tidak menggunakan listrik, namun untuk alat bantu penerangan 

sebagai replika matahari digunakan lampu Emergency USB yang nantinya 

dihubungkan dengan kabel usb kepada powerbank. Serta penggunaan dinamo 

yang juga dihubungkan dengan kabel usb. 
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Gambar 1.1 Replika Rotasi dan Revolusi 

 

Keterangan Gambar 1.1: 

Bahan yang digunakan untuk membuat media rotasi dan revolusi bumi: 

a. Bola Plastik untuk pengganti matahari 

b. Bola Dunia untuk pengganti bumi 

c. Kayu Tongkat 

d. Cat Mobil untuk melapisi besi pada lintasan/orbit  

e. Cat Kayu untuk melapisi kayu sebagai alas media 

f. Besi Plat strip 3cm 

g. Lampu Emergency USB untuk pengganti sinar matahari 

h. Baut ukuran 10 

i. Dinamo untuk membantu perputaran bumi 

j. Kabel untuk arus yang dialirkan guna untuk cahaya dari lampu dan dinamo 

k. Power Bank yang digunakan untuk pengganti daya 
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Gambar 1.2 Secret Box 

 

Keterangan Gambar 1.2: 

Bahan yang digunakan untuk membuat secret box( kotak penyimpan media 

rotasi dan revolusi bumi): 

a. Kayu tongkat pada setiap sisi kotak  

b. Panjang kayu  yaitu 60 cm  

c. Kotak berbentuk kubus  

d. Besi Plat strip untuk penampang pada atas box  

e. Rota untuk menggerakan secret box 

f. Besi plat strip untuk pegangan box  

g. Cat kayu untuk melapisi kayu pada box 

h. Cat mobil untuk melapisi berbahan besi  

i. Pada setiap sisi terdapat materi tentang rotasi dan revolusi bumi 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka 

pengembangan media pembelajaran “Secret Box Earth’s Rotation And 
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Revolution” pada tema bumi dan alam semesta kelas III SD di harapkan penelitian 

ini memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait antara lain: 

a. Bagi Sekolah: 

Media pembelajaran “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” pada 

tema bumi dan alam semesta dapat digunakan sebagai acauan pihak sekolah 

untuk berinovasi dalam menciptakan atau mengembangkan media 

pembelajaran, selain itu media tersebut dapat meningkatkan mutu dan 

kualitas pendidikan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru: 

Dengan adanya media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” dalam 

proses pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan dan 

mengembangkan materi yang akan disampaikan kepada siswa serta dapat 

menarik dan memfokuskan perhatian terhadap siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Media tersebut dapat menciptakan proses pembelajaran yang 

menjadikan siswa aktif. 

c. Bagi Siswa: 

Dengan adanya proses bembelajaran yang menggunakan “Secret Box Earth’s 

Rotation And Revolution” siswa lebih tertarik untuk belajar lebih giat, tertarik 

untuk menggali pengetahuan lebih mendalam dan bersemangat untuk 

mengikuti setiap kegiatan pembelajaran serta siswa bisa lebih aktif, kreatif, 

menarik dan menyenangkan. Media pembelajaran “Secret Box Earth’s 

Rotation And Revolution” ini diharapkan bisa membantu para siswa dalam 

memahami materi rotasi dan revolusi bumi, dapat menegerti berbedaan rotasi 

dan revolusi bumi, termasuk pengertian dan akibat dari rotasi dan revolusi 
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bumi dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang 

maksimal. 

d. Bagi Peneliti Lain: 

Pengembangan media pembelajaran “Secret Box Earth’s Rotation And 

Revolution” pada tema bumi dan alam semesta ini dapat menjadi referensi 

atau rujukan kepada peneliti lain yang nantinya dapat dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan pendidikan. Serta dapat menambah 

informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dan mendorong peneliti lain 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan 

dengan menggunakan pengembangan media. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

Melalui penggunaan media belajar “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution”  

pada tema bumi dan alam semesta ini, penulis berasumsi bahwa:  

a. Media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” dapat membantu guru 

menyampaikan materi rotasi dan revolusi bumi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dengan efektif dan efisien. 

b. Media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” dapat membantu guru 

menjembatani dalam proses pembelajaran. 

c. Media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” dapat membantu guru 

dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan memancing rasa ingin tahu 

siswa. 
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d.  Media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” dapat membantu 

guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan 

menarik. 

e. Media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” dapat membantu 

siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah (soal-soal) pada materi rotasi 

dan revolusi bumi dalam bentuk tes tulis maupun tes lisan. 

2. Keterbatasan Peneliti dan Pengembangan 

a. Pengembangan media “Secret Box Earth’s Rotation And Revolution” ini 

hanya dapat digunakan pada materi rotasi dan revolusi bumi khususnya 

perbedaan antara rotasi dan revolusi bumi, serta akibat dari peristiwa 

keduanya. 

b. Penelitian diuji cobakan pada 27 peserta didik kelas III SDN Mojolangu 5 

Malang. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan 

Pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan, meningkatkan kualitas, fungsi serta manfaat suatu 

produk  dan memvalidasi produk pendidikan. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sarana yang menjembatani atau 

menyampaikan informasi kepada individu penerima pesan.Dapat arti lain 

media pembelajaran adalah perantara untuk membantu menyampaikan 

suatu materi dalam proses pembelajaran.  
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3. Box (Kotak) 

Tempat untuk meletakkan sesuatu. Media box dalam pembelajaran 

IPA merupakan media yang didalamnya terdapat alat peraga/replika 

peristiwa alama rotasi dan revolusi bumi yang dapat membantu dalam 

proses pembelajaran 

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Suatu cabang ilmu dalam dunia pendidikan yang mengkaji suatu 

fakta yang ada disekitar lingkungan dengan melalui proses penemuan, 

analisis, serta didalami dengan eksperimen dan berakhir dengan fakta-

fakta alam secara ilmiah.  

5. Rotasi Bumi 

Rotasi bumi dapat diartikan sebagai perputan bumi pada porosnya. 

6. Revolusi Bumi  

Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengeliling matahari. 

7. Power Bank 

Power bank merupakan suatu alat pengisi daya yang digunakan 

untuk mengisi daya gadge saat jauh dari sumber listrik.Power bank dapat 

dikatakan sebagai alat yang dapat menyimpan daya. 

 


