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The use of learning media in elementary schools has not been well 

utilized. This is because the limited learning media in accordance with the 

material taught by the teacher. One of them is diorama media based on contextual 

rain cycle on learning science class V Primary School. 

This study aims to develop and produce products in the form of a rainfall 

diorama media that is valid, practical and effective. This research is a kind of 

research development. The development model used in this research is 4-D 

development model consisting of 4 stages, define, design, develop, and 

disseminate. The subjects of this study are students of grade V SDN No. 56 / I Aro 

Village. 

 The results of the study showed that the validity and validity test of the 

media were valid, with an average score of 4.83 by the media expert of 8 

indicators, clear and neat, clean and attractive, compatible with the target, 

relevant to the topic taught, in accordance with the learning objectives, practical , 

flexible and resistant, good quality, and size according to the learning 

environment and average 4.28 by the material experts of the 5 indicators of 

material conformity with KD, the accuracy of the material, encourage curiosity, 

inquiry, and create the ability to ask questions. The practical level obtained the 

data value of 3.53 from the questionnaire of students response with very practical 

category and data value 3,62 from questionnaire of teacher response with very 

practical category. The result of pre-test is got the mean value 48,1 and the result 

of post-test is got average value 67,6. Based on the results of pre-test and post-test 

obtained the percentage of effectiveness of 85.7% of 21 students, 18 students 

cognitive learning outcomes increased. 
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Based on the result of the research, it can be concluded that the diorama 

media based on contextual rain cycle on the science learning of Grade V of 

Elementary School is in the category of assessment is very valid, very practical 

and very effective. 

 

 

1 PENDAHULUAN 

Media pembelajaran digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. 

Menurut Ibrahim dan Syaodih (2010:112) media pembelajaran diartikan sebagai 

“segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi 

pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, 

sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar”. Dapat dikatakan, media 

pembelajaran merupakan penghubung antara guru dan siswa. Selain sebagai 

penghubung antara guru dan siswa, media pembelajaran dapat menarik perhatian 

siswa. Asyhar (2012:41) menyatakan bahwa “media pembelajaran dapat 

menambah kemenarikan tampilan materi sehingga meningkatkan motivasi dan 

minat serta mengambil perhatian peserta didik untuk fokus mengikuti materi 

yang disajikan, sehingga diharapkan efektivitas belajar akan meningkat”. Untuk 

itu, penggunaan media pembelajaran harus diterapkan guru pada setiap materi 

pembelajaran. 

Pada kenyataannya penggunaan media pembelajaran saat ini belum 

termanfaatkan dengan baik. Hal ini dikarenakan terbatasnya media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan guru. Salah satunya yaitu media pada 

pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah salah satu pembelajaran yang 

disenangi siswa. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang berkaitan 

langsung dengan kehidupan sehari-hari. Siswa yang memiliki rasa ingin tahu 

tentang alam dan tentang kehidupan cenderung tertarik dengan pembelajaran 

IPA.  

Hasil wawancara dengan salah satu guru SD di Muara Bulian menjelaskan 

bahwa IPA adalah pembelajaran yang menarik bagi siswa. Namun karena 

terbatasnya media untuk semua materi IPA membuat guru sulit untuk 

menggunakan media pada pembelajaran IPA. Salah satunya yaitu media pada 

materi siklus hujan. Pada materi siklus hujan guru hanya menggunakan gambar 

yang terdapat pada buku cetak untuk menunjang pembelajaran. 

Rasa ingin tahu siswa yang tinggi, menjadikan media gambar tidak cukup 

untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran materi siklus hujan. 

Dampaknya yaitu tujuan pembelajaran siswa tidak tercapai pada indikator 

mengamati proses siklus air secara kontekstual. Jika tujuan pembelajaran tidak 

tercapai maka hasil belajar siswapun rendah. Siswa butuh media yang mampu 

menyampaikan pesan yang menarik dan dapat menyampaikan isi pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Salah satu media yang dapat digunakan 

pada materi siklus hujan adalah media diorama.  

Media diorama adalah media 3 dimensi (3D). Media 3D ini merupakan 

media yang dapat dilihat dari segala sisi. Siswa dapat melihat daratan buatan, 

laut buatan dan awan buatan secara kontekstual. Trianto (2013:103) menjelaskan 
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bahwa “pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu 

guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 

dalam kehidupan mereka...”. Dengan adanya pengembangan media Diorama 

pada materi siklus hujan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 

 

2 KAJIAN TEORITIK 

2.1 Hakikat Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dapat diartikan sebagai cara pengamatan atau inkuiri dan 

mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, 

baik itu discovery maupun invention (Sukardi, 2015:3). Penelitian juga dapat 

dimaksudkan untuk mencari sesuatu permasalahan lalu memecahkan 

permasalahan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Emzir (2013:3) bahwa 

“penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah”. 

Sementara itu, pengembangan menurut Putra (2013:70) didefinisikan 

sebagai “aplikasi sistematis dari pengetahuan atau pemahaman, diarahkan pada 

produksi bahan yang bermanfaat, perangkat, dan sistem atau metode, termasuk 

desain, pengembangan dan peningkatan prioritas serta proses baru untuk 

memenuhi persyaratan tertentu”. Selanjutnya, Sugiyono (2015:407) menyatakan 

bahwa “penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut”. 

Senada dengan hal tersebut Sudjana dalam Trianto (2013:177) menjelaskan 

bahwa “untuk melaksanakan pengembangan perangkat pengajaran diperlukan 

model-model pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan”. Dengan 

demikian, hakikat penelitian pengembangan yaitu sebuah proses penemuan yang 

sistematis untuk menghasilkan produk tertentu, serta pada pelaksanaannya 

diperlukan model-model pengembangan. 

  

2.2 Media Pembelajaran 

2.2.1 Definisi Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Menurut Asyhar (2012:7-8) media 

pembelajaran dapat dipahami sebagai “segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif”. Sementara itu, Arsyad (2011:3) menjelaskan 

bahwa “secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal”. 

Selanjutnya Sadiman, dkk (2011:7) menjelaskan dengan singkat bahwa “media 

adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta 

peralatannya”. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan dapat 
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dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat penyampai informasi yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Namun, selain sebagai alat penyampai informasi, media pembelajaran 

disebut juga sebagai sumber belajar selain guru. Hal ini dinyatakan oleh Munadi 

(2010:5) bahwa “sumber-sumber belajar selain guru inilah yang disebut sebagai 

penyalur atau penghubung pesan ajar yang diadakan dan/atau diciptakan secara 

terencana oleh para guru atau pendidik, biasanya dikenal sebagai „media 

pembelajaran‟”.  

 

2.2.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2011:21) “media berfungsi untuk tujuan intruksi di mana 

informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam 

benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga 

pembelajaran dapat terjadi”. Selain itu, Munadi (2010:37-48) menjelaskan lebih 

spesifik fungsi media pembelajaran sebagai berikut: 
1) Fungsi media sebagai sumber belajar merupakan fungsi utama, 2) Fungsi 

semantik yaitu kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata 

(simbol tertentu), 3) Fungsi manipulatif yaitu media dapat mengatasi batas ruang 

dan waktu dan mengatasi keterbatasan inderawi, 4) Fungsi psikologis media 

pembelajaran yaitu dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi, dapat 

menggugah perasaan terhadap sesuatu, dapat menambah kognitif (pengetahuan) 

siswa, dapat mengembangkan imajinasi siswa, dan dapat memotivasi siswa, 5) 

Fungsi sosio-kultural yaitu media dapat mengatasi hambatan sosio-kultural antar 

peserta komunikasi pembelajaran. 

Sementara itu, Asyhar (2012:32-33) menambahkan dua fungsi media 

pembelajaran yang belum dijelaskan oleh Munadi, sebagai berikut: 
1) Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media 

untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian 

yang sudah lama terjadi, dan 2) Fungsi distributif media berarti bahwa dalam 

sekali penggunaan satu materi, objek atau kejadian, dapat diikuti oleh peserta 

didik dalam jumlah besar (tak terbatas) dan dalam jangkauan yang sangat luas 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi baik waktu maupun biaya. 

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa fungsi 

media tidak hanya sebagai sumber belajar. Namun, fungsi media sebagai sumber 

belajar merupakan fungsi utama dari fungsi lainnya.  

 

2.2.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran bermanfaat bagi guru dan bermanfaat bagi siswa. Salah 

satu manfaat media pembelajaran yaitu dapat menjelaskan informasi yang 

terbatas jika dijelaskan guru. Selain itu, media pembelajaran juga bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan baru bagi siswa. Asyhar (2012:41) menjelaskan 

bahwa “media pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang 

konkret dan langsung kepada peserta didik, seperti kegiatan karyawisata ke 

pabrik, pusat tenaga listrik, swalayan, bank, industri, pelabuhan dan 

sebagainya”. Untuk itu, jika media pembelajaran digunakan sesuai dengan 

materi dan sesuai dengan karakteristik siswa dalam pembelajaran maka akan 
dapat meningkatkan proses pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh Arsyad 

(2011:26) bahwa “media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 
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informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar”. Jadi, banyak manfaat yang didapat dari penggunaan media 

pembelajaran.  

 

2.2.4 Macam-Macam Media Pembelajaran 

Menurut Asyhar (2012:44) “media dapat dikelompokkan menjadi empat 

jenis, yaitu media visual, media audio, media audio-visual dan multimedia”. 

Media visual, media audio, media audio-visual dan multimedia tentu berbeda. 

Berikut ini adalah penjelasan dari keempat jenis media tersebut: 

Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan (Munadi, 

2010:81). Media visual ini mengandalkan mata sebagai alat indera untuk 

memanfaatkannya. Media diorama merupakan termasuk ke dalam salah satu 

jenis media visual. Hal ini juga dijelaskan oleh Munadi (2010:109) bahwa 

“diorama adalah pemandangan (scene) tiga dimensi dalam ukuran kecil untuk 

memperagakan atau menjelaskan suatu keadaan atau fenomena yang 

menunjukkan aktivitas”. Pada media diorama siklus hujan yang akan dilihat 

yaitu prosesnya (aktivitas). 

Media audio dikemukakan oleh Sadiman dkk (2011:49) bahwa “pesan yang 

akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal 

(ke dalam kata-kata/bahasa lisan) maupun non verbal”. Jadi, media audio ini 

memanfaatkan pendengaran. Salah satu contoh media audio yaitu radio. 

Media audio-visual merupakan media yang dapat menampilkan unsur 

gambar (visual) dan suara (audio) secara bersamaan pada saat 

mengkomunikasikan pesan atau informasi (Asyhar, 2012:73). Jadi, media audio-

visual merupakan penggabungan dari media visual dan media audio. Multimedia 

dijelaskan oleh Arsyad (2011:171) yaitu “berbagai macam kombinasi grafik, 

teks, suara, video, dan animasi”. Multimedia merupakan media yang kompleks 

dari ketiga media yang telah diuraikan. Multimedia bisa dikatakan 

penggabungan dari media visual, media audio dan media audio-visual. 

 

2.3 Pembelajaran di Sekolah Dasar 

2.3.1 Definisi Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 

menyatakan bahwa “Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang 

menyelenggarakan program enam tahun”. Program enam tahun pembelajaran di 

Sekolah Dasar merupakan pembelajaran awal dalam jenjang pendidikan umum. 

Pembelajaran awal ini meliputi pembelajaran membaca permulaan, 

pembelajaran menulis, dan pembelajaran berhitung permulaan. Hal ini 

dijelaskan oleh Susanto (2016:89) bahwa “pendidikan di Sekolah Dasar 

bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar baca, tulis hitung, pengetahuan, 

dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat 

perkembangan serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di 

SMP”. Dengan demikian, pembelajaran di Sekolah Dasar dapat dikatakan 

sebagai masa awal siswa mengenal pembelajaran pada pendidikan dasar.  
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2.3.2 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Selain itu, IPA 

sering juga disebut dengan istilah sains. Djojosoediro (2010:18) mendefinisikan 

IPA sebagai “sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang 

diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuan yang dilakukan dengan 

keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah”.  

IPA menjadi salah satu pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar. Untuk itu, 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar menuntun siswa untuk berpikir ilmiah. 

Dalam menerapkan cara berpikir ilmiah siswa, guru harus mengetahui hakikat 

pembelajaran IPA. Hakikat IPA diklasifikasikan oleh Susanto (2016:167-169) 

sebagai berikut:  
1) Ilmu pengetahuan alam sebagai produk adalah kumpulan hasil penelitian yang 

telah ilmuan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai 

kegiatan empiris dan kegiatan analitis, 2) Ilmu pengetahuan alam sebagai proses 

yaitu untuk menggali dan memahami pengetahuan tentang alam, 3) Ilmu 

pengetahuan alam sebagai sikap yaitu sikap ilmiah yang harus dikembangkan 

dalam pembelajaran sains. 

Dengan demikian, sebelum mengajarkan ilmu sains kepada siswa, guru 

harus terlebih dahulu mengetahui tentang konsep dan sikap ilmiah. Sikap ilmiah 

dalam pembelajaran IPA dapat diperoleh dari penggunaan media pembelajaran. 

Salah satunya yaitu media diorama siklus hujan yang dapat menjadi sumber 

dalam membentuk sikap ingin tahu dan ingin sesuatu yang baru dalam 

pembelajaran. 

 

2.3.3 Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual di Sekolah Dasar membantu guru dalam 

menerapkan konsep belajar kepada siswa. Hasnawati (2006:53) berpendapat 

bahwa “pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat”. Sementara itu, Nurhadi (2009:5) berpendapat tentang definisi 

pembelajaran kontekstual sebagai berikut: 
Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari dengan melibatkan ketujuh komponen utama pembelajaran efektif 

yaitu, kontruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, 

dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment.  

Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai penghubung pengetahuan 

siswa dengan situasi dunia nyata kehidupan siswa. Trianto (2013:138) 

mengemukakan bahwa “pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi 

yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia 

nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan 

penerapannya dalam kehidupan mereka..”. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kontekstual di Sekolah Dasar merupakan konsep belajar 
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yang membantu guru dalam mengaitkan pembelajaran dengan membuat 

hubungan antara pengetahuan siswa dengan situasi kehidupan siswa. 

 

2.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Pemahaman karakteristik siswa Sekolah Dasar perlu diketahui oleh guru 

sebagai pendidik. Alfin (2015:192) menyatakan bahwa “analisis karakteristik 

awal siswa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh 

pemahaman tentang; tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan siswa, 

berkaitan dengan suatu program pendidikan tertentu”. Dalam hal ini, mulai 

tuntutan bakat, minat dan kebutuhan siswa menjadi hal yang harus 

dipertimbangkan oleh guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, sebelumnya 

perlu diketahui perkembangan anak Sekolah Dasar. Susanto (2016:72) 

menyatakan perkembangan anak Sekolah Dasar meliputi sebagai berikut: 
1. Perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar (usia 6-12 tahun) anak 

sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas 

belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, 

seperti membaca, menulis, dan menghitung. 

2. Perkembangan bahasa. Bagi anak usia sekolah dasar, perkembangan bahasa 

ini, minimal dapat menguasai tiga kategori, yaitu: (1) dapat membuat kalimat 

yang lebih sempurna; (2) dapat membuat kalimat majemuk; dan (3) dapat 

menyusun dan mengajukan pertanyaan. 

3. Perkembangan sosial. Pada masa anak sekolah masuk pada masa objektif, di 

mana perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar ditandai dengan 

adanya perluasan hubungan, di samping dengan keluarga juga dia mulai 

membentuk ikatan baru dengan teman sebaya (peer group) atau teman 

sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. 

4. Perkembangan emosi. Emosi pada anak sekolah sudah mulai menyadari 

bahwa pengungkapan emosi tidak boleh sembarangan, mulai menyadari 

pengungkapan emosi secara kasar misalnya, tidaklah diterima di masyarakat. 

5. Perkembangan moral. Pada anak usia sekolah dasar adalah bahwa anak sudah 

dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orangtua atau lingkungan 

sosialnya. 

Guru hendaknya mengetahui karakteristik umum siswa sekolah dasar. 

Cruikshank dalam Alfin (2015:192) mengemukakan bahwa “beberapa 

karakteristik umum siswa yang perlu mendapat perhatian dalam mendesain 

proses atau aktivitas pembelajaran, yaitu: (1) kondisi sosial ekonomi, (2) faktor 

budaya, (3) jenis kelamin, (4) pertumbuhan, (5) gaya belajar dan (6) kemampuan 

belajar”. Dengan demikian, mengetahui karakteristik siswa itu penting bagi 

seorang guru, karena berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik siswa dapat diketahui oleh guru jika guru 

memahami proses perkembangan siswa.  

 

 

3 METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Dalam hal ini 
produk yang dikembangkan oleh penulis yaitu media diorama siklus hujan. 

Menurut Sudjana dalam Trianto (2013:177) menyatakan bahwa “untuk 

melaksanakan pengembangan perangkat pengajaran diperlukan model-model 
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pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan”. Sehubungan dengan itu, 

model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan media diorama 

siklus hujan yaitu model pengembangan 4-D. 

Model pengembangan 4-D dikembangkan oleh Silvasailam Thiagarajan, 

Dorothy S. Semmel dan Melvin I. Semmel (1974). Model pengembangan 4-D 

ini akan mewakili prosedur pengembangan produk media diorama siklus hujan. 

Penulis memilih model pengembangan 4-D karena model pengembangan ini 

sederhana, mudah dipelajari dan hanya terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu, 

define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan 

disseminate (penyebaran). Pada setiap tahapnya akan dilakukan evaluasi produk. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mencoba melakukan 

pengembangan media pembelajaran dalam bentuk diorama yang berbasis 

kontekstual. Hasil produk pengembangan media diorama ini yaitu untuk 

pembelajaran IPA pada materi siklus hujan di kelas V Sekolah Dasar.  

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Tahap Pendefinisian (Define) 
Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran (Trianto, 2013:190). Pada penelitian ini, dalam menentukan dan 

menetapkan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis karakteristik 

siswa, analisis konsep dan merumuskan tujuan pembelajaran. 

1. Analisis karakteristik siswa dilakukan untuk mengetahui cara belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA, keinginan siswa dalam pembelajaran, pengetahuan 

siswa tentang siklus hujan, dan sikap siswa dalam pembelajaran. 

2. Analisis konsep dilakukan untuk menganalisis materi dalam pembelajaran 

IPA. Selain itu, analisis konsep dijadikan dasar untuk mengetahui dan  

memahami materi untuk media yang akan dikembangkan. 

3. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan untuk melihat ketercapaian 

siswa dalam pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

dalam penggunaan media merupakan dasar untuk mendesain pengembangan 

media pembelajaran. 

 

3.2.2 Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan adalah tahap dalam mendesain produk. Pada tahap ini, 

dilakukan pemilihan media dan desain awal media. 

1. Pemilihan media dilakukan sesuai dengan karakteristik siswa yang sudah 

dianalisis yaitu sesuai pengetahuan siswa, sikap siswa dan keinginan siswa 

dalam pembelajaran. Selanjutnya dilakukan pembuatan desain dan bentuk 

media. 

2. Desain awal media dilakukan dengan membuat media diorama siklus hujan 

berbasis kontekstual. Desain awal media menjadi dasar dalam pengembangan 

media. 
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3.2.3 Tahap Pengembangan (Develop) 
Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk. Produk yang 

dihasilkan yaitu berupa media diorama siklus hujan. Pada tahap pengembangan 

ini, desain awal media dilakukan validasi dan diikuti dengan revisi. Selanjutnya, 

media yang sudah direvisi dan dinyatakan valid oleh validator dilakukan uji coba 

terbatas pada uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Selanjutnya 

langkah terakhir dalam tahap pengembangan yaitu menganalisis hasil uji coba 

dan menghasilkan produk yang sudah valid, praktis dan efektif. 

1. Validasi dilakukan oleh tim ahli. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu ahli 

media dan ahli materi. Validator diminta untuk memberikan penilaian dan 

saran terhadap produk yang telah dihasilkan. Penilaian dan saran terhadap 

produk yang dikembangkan dilakukan oleh ahli media. Sementara itu, 

penilaian dan saran untuk aspek materi dilakukan oleh ahli materi. 

Selanjutnya, produk yang dikembangkan dan aspek materi dilakukan revisi 

sampai media yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diuji cobakan. 

2. Media yang valid merupakan produk yang telah divalidasi oleh ahli media 

dan ahli materi. 

3. Uji coba produk dilakukan pada uji coba kelompok kecil yang berjumlah 5 

orang siswa dan uji coba kelompok besar. 

4. Analisis hasil uji coba dilakukan untuk mengetahui kepraktisan produk yang 

dikembangkan melalui respon guru dan respon siswa dan juga untuk 

mengetahui tingkat keefektian produk.  

 

3.2.4 Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap penyebaran yaitu produk yang telah dihasilkan berupa media diorama 

siklus hujan berbasis kontekstual dipergunakan di kelas lain, sekolah lain, atau 

oleh guru lain. Menurut Thiagarajan, dkk (1974:9) menyatakan bahwa “tahap 

diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa 

diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem”. 

 

3.3 Subjek Uji Coba 

Subjek dalam penelitian ini merupakan sasaran uji coba. Subjek uji coba 

dilakukan pada uji coba kelompok kecil dan uji coba kelas sebenarnya. Uji coba 

kelompok kecil berjumlah 5 siswa kelas V SDN No. 56/I Desa Aro. Selanjutnya 

uji coba kelas sebenarnya atau uji coba kelompok besar berjumlah 21 orang 

siswa kelas V SDN No. 56/I Desa Aro. 

Uji coba produk media diorama siklus hujan berbasis kontekstual bertujuan 

untuk melihat keterbacaan produk atau keterpakaian produk sebelum dilakukan 

uji coba di kelas sebenarnya atau uji coba kelompok besar. Setelah dilakukan uji 

coba kelompok kecil, selanjutnya dilakukan uji coba kelompok besar, uji coba 

ini dilakukan untuk melihat respon siswa diakhir pembelajaran serta untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk 

melihat kepraktisan dan keefektifan media diorama siklus hujan berbasis 

kontekstual pada pembelajaran IPA.  
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3.4 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang diambil yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Pada tahap validasi produk, data yang diperoleh merupakan data 

kualitatif yang berupa kritik, saran dan tanggapan validator dalam perbaikan 

media diorama siklus hujan berbasis kontekstual. Data kuantitatif diperoleh dari 

tingkat kevalidan dan pernyataan dalam memberikan penilaian produk yaitu 

kepraktisan dan keefektifan produk pada saat uji coba kelompok besar. 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket 

(kuesioner). Angket digunakan untuk memperoleh data validitas dan data 

kepraktisan dari produk yang dikembangkan yaitu media diorama siklus hujan 

berbasis kontekstual. Keterangan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Kevalidan 

Instrumen kevalidan digunakan untuk menilai media diorama siklus hujan 

dengan menggunakan lembar validasi. Lembar validasi berisi kisi-kisi untuk 

ahli materi dan ahli media.  

2. Instrumen Kepraktisan 

Instrumen kepraktisan digunakan untuk mendapat respon guru dan respon 

siswa tentang kepraktisan media diorama siklus hujan yang dikembangkan. 

Instrumen kepraktisan dibagi menjadi dua bagian yaitu angket kepraktisan 

oleh guru dan angket kepraktisan oleh siswa. 

a. Angket kepraktisan oleh guru berguna untuk menilai kepraktisan media 

pembelajaran serta membantu guru membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran. 

b. Angket kepraktisan oleh siswa berguna untuk menilai kepraktisan media 

pembelajaran dan mengetahui respon siswa sebagai pengguna media 

dalam proses pembelajaran. 

3. Instrumen Keefektifan 

Instrumen keefektifan pada penelitian ini berupa instrumen hasil belajar siswa 

dari ranah kognitif. Sebelum produk diuji cobakan dilakukan pre-test atau tes 

awal, setelah produk diuji cobakan maka dilakukan tes akhir atau post-test 

untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil uji coba untuk menilai kevalidan, kepraktisan 

dan keefektifan kemudian dianalisis dengan tekniknya masing-masing. Teknik 

analisis mendeskripsikan data kevalidan, kepraktisan dan keefektifan media 

pembelajaran. Data kualitatif yaitu data yang berupa validitas, kritik, saran dan 

tanggapan validator. Data kuantitatif diperoleh dari angket respon guru dan 

angket respon siswa dalam menilai produk media diorama siklus hujan. 

1. Analisis Data Hasil Validasi Media Diorama Siklus Hujan 
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Data hasil validasi produk oleh ahli media dan ahli materi digunakan teknik 

analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif 

dilakukan dengan mengelompokkan informasi-informasi berupa validitas, 

kritik, saran dan tanggapan validator yang terdapat pada angket. Selanjutnya, 

hasil analisis data ini kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam 

merevisi produk media diorama siklus hujan berbasis kontekstual. Sementara 

itu, untuk mencari rata-rata nilai digunakan rumus sebagai berikut: 

   
∑     
   

  
 

Keterangan: 

R = Rerata hasil penilaian para ahli/praktisi 

Vij = Skor hasil penilaian para ahli/praktisi ke-j kriteria 

n = Banyaknya para ahli/praktisi yang menilai 

m = Banyaknya kriteria 
 

2. Analisis Angket Kepraktisan 

Data angket respon guru dan angket respon siswa disusun dalam bentuk Skala 

Likert. Berikut ini adalah bobot penilaian pernyataan pada angket. 

3. Analisis Keefektifan 

Data hasil belajar siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

  P  = Presentase keefektifan 

  F = Skor yang diperoleh 

  N = Skor maksimal 

 

 

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa media diorama siklus hujan 

berbasis kontekstual yang layak digunakan sebagai penunjang pada proses 

pembelajaran IPA kelas V Sekolah Dasar. Media pembelajaran ini terdiri dari 

pemandangan darat dan laut dan dihiasi dengan pemandangan langit. Selain itu, 

media ini juga terdapat kotak penyimpanan media agar media tidak tercecer 

setelah digunakan. 

Konsep pengembangan dalam media pembelajaran ini adalah 

menggambarkan bentuk kontekstual proses siklus hujan. Mulai dari proses 

penguapan yaitu pada wadah air panas yang terdapat pada diorama laut hingga 

pada proses pengembunan yang terjadi di atap media.  

Pengembangan media diorama siklus hujan berbasis kontekstual pada 

pembelajaran IPA kelas V Sekolah Dasar ini menggunakan tahapan model 

pengembangan 4-D. Model pengembangan 4-D terdiri dari 4 tahap 

pengembangan yaitu, define (pendefinisian), design (perancangan), develop 

(pengembangan), dan disseminate (penyebaran). Proses penelitian yang telah 
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dilakukan menunjukkan prosedur pengembangan media diorama siklus hujan 

berbasis kontekstual pada pembelajaran IPA kelas V Sekolah Dasar. 

Berdasarkan hasil penilaian kevalidan, kepraktisan dan keefektifan media 

diorama siklus hujan, media sudah memenuhi standar kelayakan yaitu media 

dinyatakan sudah valid, praktis dan efektif. Dalam hal ini media diorama siklus 

hujan sudah memenuhi kategori kevalidan karena sudah dinyatakan valid oleh 

ahli media dan ahli materi. Media mendapatkan nilai rata-rata 4,83 dari nilai 

rata-rata maksimal yaitu 5 pada penilaian ahli media. Sementara itu, pada 

penilaian ahli materi mendapatkan nilai rata-rata 4,28 dari nilai rata-rata 

maksimal yaitu 5.  

Media diorama siklus hujan juga termasuk sudah memenuhi kategori 

kepraktisan. Berdasarkan penilaian angket respon guru dan angket respon siswa, 

media diorama siklus hujan termasuk dalam kategori praktis. Penilaian angket 

respon guru mendapatkan nilai rata-rata 3,62 dari nilai rata-rata maksimal yaitu 

4. Untuk penilaian angket respon siswa mendapatkan nilai rata-rata 3,53 dari 

nilai rata-rata maksimal yaitu 4. 

Media diorama siklus hujan termasuk memenuhi standar keefektifan jika 

hasil belajar kognitif siswa setelah penggunaan media tersebut meningkat. 

Dalam hal ini media diorama siklus hujan meningkatkan hasil belajar kognitif 

siswa. Penilaian uji keefektifan media mendapatkan hasil dari 21 orang siswa, 18 

orang siswa hasil belajar kognitifnya meningkat. Jika dihitung menggunakan 

rumus persentase keefektifan maka mendapatkan data 85,7%. Konversi dari 

hasil kualitatif menjadi kuantitatif maka pedoman keefektifan hasil belajar 

85,7% termasuk dalam kategori sangat efektif, dari 21 orang siswa, 18 orang 

siswa hasil belajar kognitifnya meningkat setelah penggunaan media. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengembangan media diorama siklus hujan berbasis kontekstual berdasar 

pada masalah keterbatasan media dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA 

yang seharusnya meningkatkan rasa ingin tahu siswa malah terkesan 

membosankan karena belajar hanya dengan buku cetak pembelajaran. Terutama 

untuk KD mendeskripsikan proses daur air. Proses siklus hujan yang dijelaskan 

dengan metode ceramah tentu membuat siswa bertanya-tanya tentang proses 

siklus hujan yang sebenarnya. Berdasarkan analisis kebutuhan siswa, maka 

siswa membutuhkan media pembelajaran kontekstual yang dapat menjawab rasa 

ingin tahu siswa. Media diorama siklus hujan yang dikembangkan berbasis 

kontekstual. Trianto (2013:103) menjelaskan bahwa “pembelajaran kontekstual 

merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata 

pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka...”. Dengan 

adanya media diorama siklus hujan, guru juga terbantu dalam menyampaikan 

pembelajaran. 

Media diorama siklus hujan berbasis kontekstual juga memperjelas 

penyajian pesan dan informasi dalam pembelajaran. Arsyad (2011:26) 

mengungkapkan bahwa “media pembelajaran dapat memperjelas penyajian 
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pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar”. Dengan demikian, media diorama siklus hujan dibutuhkan oleh 

siswa dan membantu guru dalam proses pembelajaran. 

Media diorama siklus hujan yang dikembangkan sesuai dengan model 

Define, Design, Develop, Disseminate (4-D). Pada tahap define (pendefinisian) 

dilakukan analisis karaktersitik siswa, analisis konsep dan perumusan tujuan 

pembelajaran. Pada tahap design (perencanaan) dilakukan pemilihan media dan 

membuat desain awal media. Pada tahap develop (pengembangan) yang 

dilakukan yaitu memvalidasi media dan melakukan uji coba terbatas. Pada tahap 

disseminate (penyebebaran) yaitu menyebarkan penggunaan media di sekolah 

lain. 

Pada tahap pendefinisian yang pertama dilakukan yaitu analisis karakteristik 

siswa. Analisis karakteristik siswa dilakukan agar media sesuai dengan 

karakteristik siswa. Alfin (2015:192) menyatakan bahwa “analisis karakteristik 

awal siswa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh 

pemahaman tentang; tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan siswa, 

berkaitan dengan suatu program pendidikan tertentu”. Analisis konsep dilakukan 

untuk mengidentifikasi silabus pembelajaran. Selanjutnya setelah silabus 

pembelajaran dianalisis maka dirumuskanlah tujuan pembelajaran. Asyhar 

(2012:96) menyatakan bahwa “perumusan tujuan adalah tahap yang sangat 

penting dalam merencanakan media pembelajaran, karena tujuan merupakan 

arah dan target kompetensi akhir yang ingin dicapai dari suatu proses 

pembelajaran”. 

Pada tahap perencanaan yang dilakukan yaitu memilih media pembelajaran 

dan membuat desain awal media. Asyhar (2012:79) menyatakan bahwa 

“pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, 

karakteristik materi ajar dan karakteristik peserta didik”. Setelah pemilihan 

media dilakukan maka dibuatlah desain awal media. Desain awal media menjadi 

dasar dalam melakukan pengembangan media. 

Tahap pengembangan yang dilakukan yaitu memvalidasi media dan 

melakukan uji coba terbatas. Validasi dilakukan oleh tim ahli yaitu ahli media 

dan ahli materi. Selanjutnya media yang sudah divalidasi maka akan dilakukan 

uji coba terbatas. Asyhar (2012:100) berpendapat bahwa “hal ini diperlukan 

karena kadang-kadang apa yang dikonsep oleh penulis dan para ahli belum tentu 

sesuai dengan kenyataan di lapangan”. Setelah diuji cobakan kepada siswa, 

saran dan komentar siswa diperlukan untuk merevisi produk. Selain siswa, guru 

juga menjadi pengamat dalam pembelajaran karena media diperuntukkan dan 

digunakan oleh guru. 

Tahap penyebaran dilakukan setelah media diorama dinyatakan valid, 

praktis, dan efektif. Dalam penelitian dan pengembangan ini media diorama 

siklus hujan pada tahap penyebarannya dipergunakan di sekolah lain. Menurut 

Thiagarajan, dkk (1974:9) menyatakan bahwa ”tahap diseminasi dilakukan 

untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik 

individu, suatu kelompok, atau sistem”. Sekolah yang digunakan untuk 

penyebaran yaitu SDN No.121/I Muaro Singoan. Dalam hal ini, penggunaan 
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media diorama siklus hujan bertujuan untuk mempromosikan media dan 

mengenalkan media. Kedepannya, diharapkan media dapat dikembangkan lagi 

untuk lebih banyak kompetensi IPA di Sekolah Dasar. 

 

 

5 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian pengembangan media diorama siklus hujan yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan menghasilkan produk berupa media diorama siklus hujan 

yang dilakukan dengan prosedur model pengembangan 4-D dengan tahapan 

define, design, develop, dan disseminate. 

2. Hasil uji kevalidan media diorama siklus hujan termasuk kategori sangat 

valid, dengan nilai rata-rata 4,83 oleh ahli media dari 8 indikator yaitu jelas 

dan rapi, bersih dan menarik, cocok dengan sasaran, relevan dengan topik 

yang diajarkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran, praktis, luwes dan tahan, 

berkualitas baik, serta ukuran sesuai dengan lingkungan belajar dan rata-rata 

4,28 oleh ahli materi dari 5 indikator yaitu kesesuaian materi dengan KD, 

keakuratan materi, mendorong keingintahuan, inkuiri, serta menciptakan 

kemampuan bertanya. 

3. Tingkat kepraktisan media diorama siklus hujan memperoleh nilai data 3,53 

dari angket respon siswa dengan kategori sangat praktis dan nilai data 3,62 

dari angket respon guru dengan kategori sangat praktis. 

4. Produk pengembangan media diorama siklus hujan dinyatakan sangat efektif, 

dengan persentase 85,7% dari 21 siswa, 18 siswa hasil belajar kognitifnya 

meningkat setelah penggunaan media. 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan tersebut media diorama siklus 

hujan berbasis kontekstual pada pembelajaran IPA telah dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran. Produk pengembangan membantu siswa dan guru dalam 

proses pembelajaran. 

 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian dan pengembangan menunjukkan bahwa produk media 

diorama siklus hujan membantu guru dalam menjelaskan konsep siklus hujan. 

Selain itu, dengan adanya media diorama pada materi siklus hujan, siswa dapat 

mengamati langsung proses terjadinya hujan. Dengan demikian, media diorama 

siklus hujan berbasis kontekstual menunjang proses pembelajaran di Sekolah 

Dasar. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa, dengan adanya media diorama siklus hujan berbasis kontekstual 

diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami proses pembelajaran 

khususnya pembelajaran siklus hujan. 
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2. Bagi guru, dengan adanya media diorama siklus hujan diharapkan guru dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

3. Bagi sekolah, dengan adanya media diorama siklus hujan diharapkan sekolah 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran dengan menggunakan media 

kontekstual dalam proses pembelajaran. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas dan penelitian eksperimen. 
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