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ABSTRAK 

Learning media is a tool that teachers use as an intermediary to facilitate the delivery of 

teaching materials to learners. Media is very important to use because elementary school age 

children are in concrete operational stage. Learners learn with concrete objects to help their 

understanding. Therefore it is necessary to improve the existing media with creativity to 

create an interesting media, especially in science learning. This study aims to determine the 

development procedure and know the feasibility of science learning media on the material of 

light properties in grade V primary school. Research method used in this research is 

research and development or research and development (R & D). The development model 

used in this research is ADDIE with the subject of the study of the students of grade V SD 

Negeri 126 / IV Kota Jambi. The results of research and development is obtained through 

media validation and validation of learning and interviews of teachers and students on the 

science learning media of light properties. The result of this research is the media of light 

nature in class V of the valid and practical elementary school. Validation results by media 

validators are 100% percent in the Very Valid category. Validation results by the learning 

validator obtained 100% percentage in the Very Valid category. After being eligible to be 

tested, the researcher then tested the experiment to 6 students ie 2 high-ability people, 2 

medium-skilled and 2 low-ability people with interview method to know the media practice, 

the result of each student has positive response. Interviews obtained that the media is very 

easy to use, interesting and make students easy to understand the properties of light. The 

conclusion of this research is the media of developed light properties can apply three 

properties of light in one media. The media belongs to a category that is very valid and 

practical for use in science learning on light properties. 

 

Keywords : Development of science learning media and light properties 
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PENDAHULUAN 

Media adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai perantara. Media pembelajaran 

dalam hal ini adalah alat yang digunakan guru sebagai perantara untuk mempermudah 

menyampaikan pesan berupa informasi ataupun materi ajar kepada peserta didik, agar dapat 

menarik perhatiannya sehingga  terjadi proses belajar. Sebagaimana pendapat Santyasa 

(2007:3) yang mengatakan “dalam proses pembelajaran media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

belajar”. Sehingga media mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Secara umum media pembelajaran mempelancar interaksi, mempermudah 

penyampaian materi atau informasi, serta merangsang peserta didik untuk berfikir sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Sejalan dengan Haryono (2013: 57) 

ada beberapa alasan mengapa media dapat mempertinggi mutu proses pembelajaran, 

diantaranya: “(1) makin memperjelas bahan pengajaran yang disampaikan guru, (2) media 

dapat memberi pengalaman nyata kepada peserta didik, (3) merangsang peserta didik 

berdialog dengan dirinya, (4) merangsang cara berpikir peserta didik”. 

Media pembelajaran sains sangat dibutuhkan penggunaanya dalam pembelajaran di 

sekolah dasar. Media pembelajaran sains adalah media yang digunakan saat terjadinya proses 

pembelajaran sains. Sains merupakan salah satu mata pelajaran yang memuat tentang 

pengetahuan yang berhubungan dengan gejala- gejala kebendaan yang didasarkan oleh 

pengamatan dan deduksi. Dilihat dari kajian pengetahuan sains, dalam pembelajarannya 

media sangat dibutuhkan untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik usia 

sekolah dasar terlebih pada materi sifat- sifat cahaya. Sifat- sifat cahaya merupakan salah satu 

materi yang terdapat pada pelajaran sains di sekolah dasar. Pada materi ini siswa dituntut 

untuk melakukan percobaan dengan sebuah media. Dengan media inilah siswa akan 

mendapatkan pengalaman nyata secara langsung sesuai dengan karakteristik anak usia 

sekolah dasar. 

Pada dasarnya usia anak sekolah dasar berkisar anatara 6–12 tahun. Pada usia ini anak 

masih berada pada tahap operasional konkret, yang masih berpikir logis tentang objek dan 

kejadian. Sesuai dengan pendapat Brunner (Haryono, 2013:56)  yang mengatakan bahwa: 

”peserta didik belajar melalui tiga tahapan yaitu enaktif, ikonik dan simbolik. Tahap enektif 

yaitu tahapan peserta didik belajar dengan memanipulasi benda-benda konkrit. Tahap ikonik 

yaitu suatu tahap dimana peserta didik belajar dengan menggunakan gambar atau videotapes. 

Sementara tahap simbolik yaitu tahap dimana peserta didik belajar dengan menggunakan 

simbol- simbol” 
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Piaget (Sugihartono, 2007:109) juga mengatakan “perkembangan kognitif anak dapat 

dibedakan antara beberapa tahap dengan usianya, yaitu: (a) 0-2 tahun: sensori motor; (b) 2-6 

tahun: praoperasional; (c) 7-11 tahun: operasional konkrit; (d) > 11 tahun: operasional 

formal”. Dari paparan tersebut anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional 

konkret, yang di dalam pembelajarannya peserta didik masih berpikir konkret. 

 Pada tahap operasional konkrit guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

diharapkan dapat menyajikan dan menyampaikan materi dengan sesuatu yang nyata agar 

siswa dapat merasakan pengalamannya langsung serta mempermudah siswa untuk 

memahami dan mengingat materi yang telah disampaikan dengan jangka panjang. Peserta 

didikpun akan memberikan perhatian, minat serta merangsang pikirannya jika pembelajaran 

yang berlangsung terasa menarik dengan adanya inovasi baru dari media pembelajaran yang 

digunakan oleh gurunya. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai serta tidak adanya suatu 

suasana belajar yang membosankan. 

Penyampaian materi tanpa ada penggunaan media dapat membuat siswa tidak 

termotivasi dan aktif dalam kegiatan belajar. Media yang digunakan selama ini dalam materi 

sifat- sifat cahaya perlu adanya perbaikan atau sebuah pembaharuan media. Perlu adanya 

kreativitas dalam membuat atau menciptakan media yang menarik salah satunya. Oleh karena 

keterbatasan tersebut, untuk mengoptimalkan pembelajaran perlu adanya media yang 

mendukung suatu kegiatan utnuk siswa pada materi sifat- sifat cahaya yang sesuai dengan 

karakteristik anak usia sekolah dasar.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development. 

Pada penelitian ini, pengembangan menggunakan model ADDIE (Analysis-Design-

Development-Implementation-Evaluation). Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengembangan media berdasarkan konsep ADDIE dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.1 Bagan pengembangan Model ADDIE (Branch, 2009:2) 

 

Berdasarkan model pengembangan yang diadopsi dari model ADDIE, adapun prosedur 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Analysis (Analisis) 

 Sebelum mengembangkan sebuah media pembelajaran, langkah pertama yang perlu 

dilakukan adalah  menganalisis kurikulum. Dalam hal ini mengkaji kompetensi dasar (KD) 

dalam proses pembelajaran. Kemudian menganalisis materi untuk mengetahui materi yang 

ada pada pelajaran sains di sekolah dasar yang dapat dijadikan sebagai bahan materi untuk 

pembuatan media pembelajaran sains yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya adalah 

mengkaji tujuan pembelajaran. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran hasil 

pembelajaran yang diharapkan. Sehingga diketahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Design (perancangan) 

Pengembangan produk media sifat- sifat cahaya perlu adanya desain atau 

perancangan. Adapun desain produk dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan materi, SK, KD, dan silabus. 

2. Pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

3. Pembuatan rancangan bentuk media sifat- sifat cahaya. 

4. Menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. 
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5. Menentukan ukuran setiap komponen yang akan digunakan. 

6. Merangkai produk sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Development (Pengembangan)  

Dalam tahap design, telah disusun kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual 

tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. 

Implementation (Implementasi)  

Setelah produk atau media pembelajaran yang dirancang dikatakan valid, maka 

selanjutnya akan dilakukan tahap implementasi. Pada tahap ini diimplementasikan rancangan 

dan metode yang telah dikembangkan pada situasi nyata yaitu dikelas (Mulyatiningsih, 

2012:201). Pada tahap implementation kegiatan yang dilakukan adalah penerapan secara 

nyata kepada siswa. 

Pada tahap implementasi dilakukan uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 6 siswa 

dengan tingkat kemampuan yang berbeda, yakni 2 orang siswa yang memiliki tingkat 

kemampuan tinggi, 2 orang siswa yang memiliki tingkat kemampuan sedang, dan 2  orang 

siswa yang memiliki tingkat kemampuan rendah di Kelas V SD Negeri 126/IV Kota Jambi. 

Data kemampuan siswa didapatkan melalui hasil tes belajar pada meteri sebelumnya. Pada 

tahap ini diimplementasikan media sifat- sifat cahaya yang telah dikembangkan untuk 

melihat praktikalitas media yang dikembangkan. 

Untuk melihat praktikalitas media yang dikembangkan pada proses pembelajaran, maka 

dilakukan wawancara terhadap siswa setelah uji coba dilakukan. 

Tabel 3.1 Pedoman wawancara siswa 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Pedoman wawancara guru 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Untuk Siswa 

1. Bagaimana perasaan kamu belajar materi sifat- sifat cahaya dengan media tadi? 

2. Bagaimana pendapatmu setelah belajar menggunakan media sifat- sifat cahaya? 

3. Bagaimana pendapatmu saat melakukan percobaan dengan media sifat-sifat cahaya? 

4. Bagaimana pendapatmu tentang buku siswa yang diberikan? 

5. Apa saja kesulitan yang kamu temui saat menggunakan media sifat- sifat cahaya? 

Pertanyaan Untuk Guru 

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai media yang dikembangkan, apakah telah sesuai 

dengan SK, KD, indikator dan tujuan pembelajarannya ? 

2. Bagaimana kesesuaian materi ajar dengan media sifat- sifat cahaya yang dikemangkan ? 

3. Bagaimana pendapat Ibu mengenai materi pada buku siswa dan buku guru? 

4. Bagaimana praktikalitas media yang dikembangkan? 

5. Bagaimana daya tarik media yang dikembangkan terhadap siswa? 
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Evaluation (Evaluasi) 

Setelah media diuji coba, maka akan terlihat adanya kekurangan pada media 

pembelajaran tersebut. Pada tahap ini media yang dibuat perlu mengalami perbaikan dan 

penyempurnaan. Evaluasi dilakukan pada setiap langkah ADDIE. Apa saja yang terjadi pada 

setiap langkah diuraikan, sebagai bentuk perbaikan pengembangan. 

Instrumen dalam pengembangan ini berupa angket dan wawancara. Angket yaitu daftar 

pernyataan yang harus ditanggapi oleh responden sendiri dengan memilih alternatif  jawaban 

yang sudah ada dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1-5. 

Validasi pembelajaran untuk media pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  3.3 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Validasi Ahli Pembelajaran 

Variabel Indikator Deskriptor 
 

 

 

 

 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Sains 

pada Materi Sifat- 

Sifat Cahaya di Kelas 

V Sekolah Dasar 

Identitas mata pelajaran 1.  RPP memuat identitas mata pelajaran, meliputi: 

satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran 

atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan 

Standar kompetensi 2. Kesesuaian standar kompetensi (SK) dengan 

kompetensi dasar (KD) 

Kompetensi dasar 3. Kesesuaian kompetensi dasar (KD) dengan 

indikator pencapaian kompetensi 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

4. Kesesuaian indikator pencapaian kompetensi 

dengan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran 5. Kesesuaian tujuan pembelajaran yang diharapkan 

dengan kompetensi dasar 

6. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan media 

sifat-sifat cahaya yang dikembangkan 

 Materi ajar 7. Materi ajar sesuai dengan media sifat- sifat cahaya 

yang dikembangkan. 

8. Materi pada buku guru dan siswa mempermudah 

dalam mengoperasikan media sifat- sifat cahaya. 

Alokasi waktu 9. Alokasi yang ditetapkan sesuai dengan keperluan 

untuk mencapai kompetensi dasar (KD) 

Metode pembelajaran 10. Kesesuaian metode pembelajaran dengan  media 

sifat-sifat cahaya yang dikembangkan. 

Kegiatan pembelajaran 11. Kegiatan pendahuluan pada pembelajaran dapat 

membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran dengan media yang 

dikembangkan 

12. Kegiatan inti membuat pembelajaran menjadi 

interaktif, menyenangkan, menantang dan 

memotivasi siswa untuk aktif dengan bantuan 

media sifat- sifat cahaya. 

13. Kegiatan penutup dapat memberikan kesempatan 

siswa untuk menarik kesimpulan dan latihan. 

Penilaian hasil belajar 14. Kesesuaian penilaian hasil belajar dengan indikator 

pencapaian kompetensi. 

Sumber belajar 15. Kesesuaian sumber belajar dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi. 

      (Sumber: Permen No.41 tahun 2007 tentang Standar Proses)  
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Tabel 3.4 Kisi- Kisi Instrumen Validasi Media 

Variabel Indikator Deskriptor 

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran Sains 

pada Materi Sifat- 

Sifat Cahaya di 

Kelas V Sekolah 

Dasar 

 

 

Jelas dan rapi 

1. Media yang digunakan jelas dalam penyajiannya. 

2. Media yang digunakan rapi dalam susunan serta 

penataanya. 

 

Bersih dan menarik 

3. Penyajian media bersih, berwarna menarik dan 

proporsional. 

4. Media dapat menarik minat peserta didik untuk 

belajar. 

 

Cocok dan tepat sasaran 

5. Kesesuaian media dengan karakteristik serta 

kebutuhan peserta didik. 

6. Kesesuaian media terhadap sasaran subjek 

pembelajaran. 

Relevan dengan topik yang 

diajarkan 

7. Media yang digunakan relevan dnegan topik yang 

diajarkan 

Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

8. Kesesuaian media terhadap tujuan yang 

diharapkan. 

 

 

Praktis, lues dan tahan 

9. Media praktis dan luwes saat digunakan dalam 

pembelajaran 

10. Media dapat digunakan secara berulang-ulang 

Berkualitas baik 11. Media memiliki kualitas yang baik 

Ukuran sesuai dengan 

lingkungan belajar 

12. Ukuran media sesuai dengan kondisi kelas. 

13. Mudah dibawa dan disimpan. 

(Sumber: Asyhar, 2012) 

Instrumen ini dilakukan untuk menilai kelayakan produk untuk di uji cobakaan disertai 

komentar dan saran yang diberikan dengan tujuan agar dilakukan revisi produk. 

Pada tahap akhir validasi semua item-item data dikumpulkan dan di analisis untuk 

melihat hasil dari sebuah pengembangan. Pedoman penilaian skor menurut Sukardi 

(2009:146) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Pedoman penilaian skor 

Data Kualitatif Skor 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 

            (Sumber: Sukardi 2009: 146) 

Analisis data kuantitatif (angket validasi) dalam pengembangan ini menggunakan 

rumus:  

 P = 
  

   
   X  100 % ( Arikunto, 2006) 

Keteranngan:  

P  = Persentase yang dicari 

∑X = Jumlah skor yang didapat 

∑Xi = Jumlah skor maksimal 
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Data hasil penilaian terhadap kelayakan  produk pengembangan media di analisis 

secara deskriptif. Penentuan kriteria tingkat kevalidan dan revisi adalah sebagai berikut: 

       3.6 Kriteria Tingkat Kevalidan dan Revisi Produk 

Skor Nilai Tingkat Kevalidan 

(%) 

Kategori 

81-100 Sangat Valid 

61- 80 Valid 

41-60 Cukup Valid 

21-40 Tidak Valid 

0-20 Sangat Tidak Valid 

                 (Sumber: Riduwan, 2011) 

Selanjutnya analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data dari hasil 

validasi ahli dan wawancara siswa, teknik ini dilakukan dengan cara mengelompokkan 

informasi-informasi data kualitatif yang berupa saran perbaikan yang terdapat pada angket. 

Analisis data ini dijadikan sebagai pedoman untuk merevisi produk pengembangan media 

pembelajaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengembangan Media Pembelajaran Sains Pada Materi Sifat- Sifat Cahaya di 

Kelas V Sekolah Dasar 

Setelah melalui proses pengembangan yang tahapannya meliputi: pertama peneliti 

menganalisis, mendesain, mengembangkan, menerapkan dan terakhir tahap evaluasi. Pada 

tahap analisis peneliti menganalisis karakteristik siswa serta pembelajaran sains di sekolah 

dasar. Tahap desain media pembelajaran sifat-sifat cahaya ini mengacu pada struktur materi 

pada materi sifat-sifat cahaya, yakni dalam standar kompetensi, kompetensi dasar serta 

sasaran tujuan pembelajaran yang akan dicapai, membuat spesifikasi awal produk, serta 

menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dari desain yang telah dibuat, maka 

dikembangkanlah media sifat- sifat cahaya. Pada tahap pengembangan, produk awal 

divalidasi oleh validator media dan validator pembelajaran. Validasi merupakan proses 

penilaian rancangan produk yang dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan 

pemikiran rasional, tanpa uji coba di lapangan. Hasil penilaian validasi dari validator media 

menyatakan sangat baik dan media pembelajaran termasuk dalam kategori sangat valid dan 

berarti produk tersebut sudah layak diujicobakan. Kemudian saran dan komentar dari tim ahli 

sebagai masukan bagi peneliti untuk merevisi produk tersebut.   

Pada komentar dan saran yang diberikan validator pada validasi yang harus diperbaiki 

meliputi: 
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1. Pemilihan warna cat yang digunakan 

Pemilihan warna dalam media pembelajaran pada pengecatan pertama adalah kuning 

dan biru yang merupakan warna primer dan warna putih dikarenakan anak sekolah dasar 

menyukai sesuatu yang berwarna-warni. Pemilihan warna ini tidak memiliki tema. Sehingga 

validator menyarankan agar pemilihan warna pada media memiliki tema, serta diharapkan 

warna media dapat memunculkan kesan minimalis sehingga terlihat sederhana dan mendapat 

titik fokus jika dilihat. Dengan demikian peneliti mengubah warna sesuai dengan saran 

validator yakni bertemakan Pramuka dengan warna cokelat tua, cokelat muda, dan perpaduan 

warna coklat dan putih. Pemilihan warna tersebut dipilih agar ada penekanan serta kesan 

pemisah antara komponen dan perangkat media. Saran validator ternyata sesuai dengan 

pendapat Arsyad (2011:107) salah satu prinsip dalam desain media pembelajaran adalah 

warna. Warna merupakan unsur visual yang penting, tetapi harus digunakan dengan hati-hati 

untuk memperoleh dampak yang baik. Warna digunakan untuk memberikan kesan pemisahan 

atau penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi realisme objek atau situasi 

yang digambarkan dan menciptakan respon emosional tertentu. 

2. Kepraktisan perangkat media.  

Sebelum melakukan validasi peneliti tidak menyediakan tempat untuk menyimpan 

komponen-komponen media yang dapat dilepas. Sehingga validator menyarankan untuk 

dibuat sebuah tempat yakni laci untuk menyimpan komponen tersebut. Dengan demikian, 

media mudah disimpan, praktis, tidak mudah hilang  dan mudah dibawa. Saran validator 

sesuai dengan pendapat Asyhar (2012: 81) yakni kriteria media pembelajaran yang baik perlu 

diperhatikan dalam proses pemilihan media adalah “1) jelas dan rapi, 2) bersih dan menarik, 

3) cocok dan sasaran, 4) relevan dengan topik yang diajarkan, 5) sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, 6) praktis, luwes dan tahan, 7) berkualitas baik, 8) ukurannya sesuai dengan 

lingkungan belajar”.  

3. Keamanan perangkat yang digunakan 

Penggunaan paku dalam media yang dikembangkan sangatlah tidak baik digunkan 

karena berbahaya ketika pemakai yakni anak sekolah dasar jika tidak dalam pengawasan guru 

kelasnya. Dengan demikian, untuk keamanan dan kemudahan pemakaian media sesuai 

dengan saran validator peneliti menggantinya dengan baut tembak. 

Pada validasi pembelajaran sains peneliti mendapatkan komentar yakni memperbaiki 

penilaian yang akan digunakan. Peneliti kemudian memperbaiki penilaian yang digunakan 

sesuai dengan kurikulum tingkat satuan dan pendidikan. 
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Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan dan telah dibahas diketahui bahwa media sifat- 

sifat cahaya dalam kategori sangat valid baik dari validator media pembelajaran maupun 

validator pembelajaran sains. Hal ini menunjukan bahwa media yang dihasilkan dapat 

digunakan dalam pembelajaran. Azwar (2010:5) menyatakan bahwa validitas merupakan 

ukuran sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam  melakukan fungsi 

ukurnya. Produk yang telah dinyatakan sangat valid kemudian dilakukan uji coba dengan 

melihat sejauh mana keterpakaian media. 

 

Praktikalitas Media Pembelajaran Sains Pada Materi Sifat- Sifat Cahaya di Kelas V 

Sekolah Dasar 

Produk yang sudah dikategorikan valid, kemudian diujicobakan pada subjek penelitian, 

yakni 6 orang siswa dan walikelas V A di SD Negeri 126/IV Kota Jambi semester genap 

tahun ajaran 2016/2017. Pembelajaran dilakukan dengan penggunaan media sifat- sifat 

cahaya serta bahan ajar berupa buku siswa dan buku guru yang telah dikembangkan dan dan 

dikatakan valid untuk menunjang proses pembelajaran. Uji coba ini dilakukan satu kali 

pertemuan. Dalam pembelajaran siswa menggunakan media pembelajaran untuk untuk 

mengetahui praktikalitas media pembelajaran tersebut. Menurut  Sukardi  dalam Rifai (2011) 

pertimbangan  praktikalitas  dapat  dilihat dalam  aspek kemudahan penggunaan, dapat 

digunakan sewaktu-waktu, waktu singkat, cepat, sebagai pengganti atau variasi serta biaya 

murah  jika hendak menggunakannya.  

Setelah dilakukan uji coba media pembelajaran pada proses pembelajaran, selanjutnya 

dilakukan wawancara pada siswa dan guru untuk mengetahui praktikalitas media tersebut. 

Wawancara  menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan memiliki dampak positif 

terhadap proses pembelajaran materi sifat-sifat cahaya untuk pemahaman konsep sifat-sifat 

cahaya. Siswa mudah menggunakan media tersebut dengan bimbingan guru ataupun secara 

mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sifat-sifat cahaya dalam 

penggunaannya sanagat mudah dan memiliki kemenarikan yang membuat siswa mengeksplor 

kegiatan belajarnya dengan sebuah percobaan. Media sifat- sifat cahaya mempermudah siswa 

dalam memahami konesp sifat- sifat cahaya. Setelah mendapatkan hasil dari wawancara 

siswa dan guru untuk melihat praktikalitas dari produk yang dikembangkan peneliti 

melalakukan paparan hasil observasi langsung  saat proses pembelajaran. Paparan hasil 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Siswa terlihat antusias belajar, hal ini dibuktikan dengan respon positif dari siswa yang 
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menuangkan perhatiaanya saat proses pembelajaran. 

2. Siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna dengan melakukan sebuah percobaan, hal 

ini dibuktikan dengan siswa yang belum melakukan sebuah percobaan dengan media 

tersebut, sehingga siswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dengan 

menggunakan media tersebut. 

3. Siswa dapat mendeskripsikan dan menyebutkan sifat- sifat cahaya dengan benar, karena 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dan dapat dijawab dengan tepat. 

4. Siswa tidak kebingungan saat menggunakan media, semua siswa bisa menggunakan media 

dengan mudah dan benar. 

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

media pembelajaran sains materi sifat-sifat cahaya dalam praktikalitasnya sangat mudah 

digunakan dan mampu membuat siswa antusias dalam belajar, siswa dapat mempraktekkan 

sebuah percobaan sehingga siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna dalam 

belajarnya. Hal ini menunjukan bahwa media yang dihasilkan mempunyai daya tarik bagi 

peserta didik. Daya tarik biasanya ditandai dengan kecenderungan siswa untuk terus dan tetap 

belajar (Simanjuntak,2011). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media sifat-sifat cahaya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada penelitian pengembangan media pembelajaran sains 

pada materi sifat- sifat cahaya di kelas V sekolah dasar dikembangkan dengan menggunakan 

Model ADDIE yang terdiri atas tahap analysis (analisis), design (desain), development 

(pengembangan) , implementation (implementasi), dan evaluation (evaluasi). (2) 

Pengembangan media sifat-sift cahaya dinyatakan layak untuk digunakan pada pembelajaran 

dengan tingkat kevalidan “sangat valid” dengan persentase 100%. (3) Pada penelitian 

pengembangan ini diketahui praktikalitas media sifat- sifat cahaya yang dikembangkan 

mudah digunakan oleh guru maupun siswa sehingga membuat siswa mudah memahami 

materi sifat-sifat cahaya dengan baik. 

Berdasarkan penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: (1) 

Ketersediaan perangkat pembelajaran media pembelajaran yang berkualitas dapat menunjang 

sebuah proses pembelajaran dan dapat pula meningkatkan antusias siswa dalam belajar. 

Penulis menyarankan kepada guru kelas dapat menggunakan perangkat pembelajaran media 

pembelajaran sains pada materi sifat- sifat cahaya di kelas V sekolah dasar. (2) Penulis 
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menyarankan untuk penelitian pengembangan berikutnya agar dapat mengembangkan media 

pembelajaran sains yang lebih bervariasi serta mencakup semua sifat-sifat cahaya untuk 

menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan memenuhi karakteristik siswa usia 

sekolah dasar sehingga dapat membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. (3) Penulis juga 

mengharapkan kepada kelompok kerja guru (KKG) agar saling mengayomi untuk 

mempersiapkan pengembangan media pembelajaran yang dapat digunakan pada proses 

pembelajaran. 
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