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ABSTRACT 

Diyanti. Vizi. 2017. "The Development of Animal Classification Album as a 

Learning Media of SCIENCE In Grade IV Elementary School Students 95 / I Olak 

Batanghari District". Supervisor (I) Drs. Arsil, M.Pd (II) Dr. Mohamad Muspawi, 

S.Pd.I,M.Pd.I 

Keywords: Development of Animal Classification Album 

The results of observation of the researchers on October 4, 2016 in the fourth 

grade of Elementary School 95 / I Olak, there is no media that can deliver learning 

materials, especially on animal stuffing materials, teachers deliver learning materials 

still use textbooks and LKS as a solution problem, and teachers usually teach by using 

the media in the room. Students will be bored, drowsy, passive and just take notes. 

Progressive teacher explanations dare to try new media that can help improve teaching 

and learning activities and improve motivation and spirit of students to do the learning 

process. 

The purpose of research in order to develop the media album of animal grouping 

as a medium of science learning in the fourth-grade students of Elementary School 95 / 

I Olak Batanghari District. 

This study uses a development system. In this case, the researcher chose to use 

3-D model media development type from Thiagarajan which consists of three stages, 

first define, second planning and third development. Class IV Elementary School 95 / I 

Olak Batanghari District became a place of research due to the lack of use of media 

variations in the learning process. 
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This study shows the results of media validity by media experts obtained data 

and analyzed the results obtained by the validity test material animal classification with 

an average score of 95 with 95% percentage in the valid category. This means that 

expert experts are drafting direct-injection animal-oriented draft on the scale of 

appraisal appropriate for the practicality test of animal feeding albums, material validity 

by material experts obtained by data and analyzed obtained by the result of validity test 

of animal material album material with average score A 93.7 score indicates that the 

animal content material expert on the scale of assessment is appropriate for the 

practicality of animal class material testing. 

Based on the results of data analysis obtained from the validation and testing 

process, it is concluded that the learning tools of science on learning compiled and 

developed by researchers for animal classification material is valid. The practicality of 

the learning part of the classification album is known through the observation of the 

adequacy and accessibility of the equipment in the learning process, the student's 

response to the science learning kit on animal class material. 
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ABSTRAK 

Diyanti. Vizi. 2017. “Pengembangan Album Penggolongan Hewan Sebagai Media 

Pembelajaran SAINS Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 95/I Olak 

Kabupaten Batanghari”. Pembimbing (I) Drs. Arsil, M.Pd (II) Dr. 

Mohamad Muspawi, S.Pd.I, M.Pd.I 

Kata kunci: Pengembangan Album Penggolongan Hewan 

Hasil observasi peneliti pada tanggal 4 oktober 2016 di kelas IV SD Negeri 95/I 

Olak, belum adanya media yang dapat menyampaikan materi pembelajaran khususnya 

pada materi penggolongan hewan, guru menyampaikan materi pembelajaran masih 

menggunakan buku pelajaran dan LKS sebagai penyelesaian soal, serta guru biasanya 

mengajar dengan media yang ada di dalam ruangan saja. Siswa menjadi bosan, 

mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja. Penjelasan guru yang progresif berani 

mencoba media yang baru yang dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar dan meningkatkan motivasi serta semangat siswa untuk belajar.  

Tujuan penelitian ialah ingin mengembangkan media album penggolongan 

hewan sebagai media pembelajaran sains pada siswa kelas IV SD Negeri 95/I Olak 

Kabupaten Batanghari. 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian pengembangan. Dalam 

peelitian ini, peneliti memilih menggunakan jenis pengembangan media model 3-D dari 

Thiagarajan yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pendefenisian (define), tahap 

perencanaan (design) dan tahap pengembangan (develop). Kelas IV SD Negeri 95/I 

Olak Kabupaten Batanghari dipilih sebagai tempat penelitian karena berdasarkan 

observasi awal yang telah dilakukan, penggunaan variasi media yang masih sangat 

minim dalam proses pembelajaran 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil validitas media oleh pakar media 

diperoleh data dan dianalisis diperoleh hasil uji validitas materi penggolongan hewan 

dengan nilai rata-rata skor 95 dengan pesentase 95% pada kategori valid. Hal ini berarti 

pakar ahli menyakan draft pengolongan hewan berorientasi direct intruction pada skala 

penilaian sesuai/layak untuk di ujicoba praktikalitas dari album penggolongan hewan, 

hasil validitas materi oleh pakar materi diperoleh data dan dianalisis diperoleh hasil uji 

validitas materi album penggolongan hewan dengan nilai rata-rata skor 93.7. Hal ini 

berarti pakar ahli materi album penggolongan hewan pada skala penilaian sesuai/layak 

untuk di ujicoba praktikalitas dari materi penggolongan hewan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari proses validasi dan ujicoba, 

dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat pembelajaran sains pada pembelajaran yang 

disusun dan dikembangkan oleh peneliti untuk materi penggolongan hewan sudah valid.  

Praktikalitas perangkat pembelajaran album penggolongan hewan diketahui melalui 

hasil pengamatan keterlaksanaan dan keterpakaian perangkat pembelajaran dalam 

proses pembelajaran, respon respon siswa terhadap perangkat pembelajaran sains pada 

materi penggolongan hewan. 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam proses belajar mengajar baik buruknya tingkat pencapaian hasil di dalam 

proses belajar mengajar pada umumnya sangat tergantung pada faktor-faktor yang 

sangat mempengaruhinya di antaranya yaitu faktor ekstern metode mengajar. Menurut 

Ulih (dalam Slameto, 2003:65) mengajar adalah menyajikan bahan pelajaran oleh guru 

kepada murid, agar murid menerima, menguasai, dan mengembangkannya. 

Media pembelajaran yang kurang baik dapat terjadi misalnya karena guru kurang 

mampu menggunakan media pada saat menyampaikan pelajaran dan kurang menguasai 

bahan pelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas, sikap guru terhadap 

siswa, atau terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang 

terhadap pelajaran. Akibatnya siswa malas untuk belajar.  

Hasil observasi peneliti pada tanggal 4 oktober 2016 di kelas IV SD Negeri 95/I 

Olak, belum adanya media yang dapat menyampaikan materi pembelajaran khususnya 

pada materi penggolongan hewan, guru menyampaikan materi pembelajaran masih 

menggunakan buku pelajaran dan LKS sebagai penyelesaian soal, serta guru biasanya 

mengajar dengan media yang ada di dalam ruangan saja. Siswa menjadi bosan, 

mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja. Penjelasan guru yang progresif berani 

mencoba media yang baru yang dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar dan meningkatkan motivasi serta semangat siswa untuk belajar.  

Keterbatasan sarana dan prasarana sebaiknya tidak membatasi kreativitas guru 

dalam memberikan pembelajaran yang memotivasi siswa agar aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan membuat album. 

Album yang akan dibuat ini merupakan album penggolongan hewan, yang di dalamnya 

berisi foto, keterangan, dan klasifikasi mengenai suatu hewan. Album penggolongan 

hewan yang akan digunakan sebagai media pembelajaran yang menyerupai album 

photo.  

Menurut Azhar (2003:127) sebagai media pembelajaran, foto haruslah dipilih dan 

digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

foto bisa memenuhi fungsinya untuk membangkitksn motivasi dan minat siswa, 

mengembangkan kemampuan siswa berbahasa, dan membantu siswa menafsirkan serta 

mengingat isi pelajaran yang berkenaan dengan foto-foto tersebut.  

Agar dapat memberi pengaruh yang positif pada anak atau siswa sehingga dapat 

belajar dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini untuk membangkitkan minat belajar siswa 

terhadap materi pelajaran. Sebagai contoh mata pelajaran sains yang merupakan sub 

sistem pendidikan yang dipandang memiliki dimensi yang lebih spesifik apalagi jika 

dilihat sebagai satu kesatuan dalam pelajaran perlu adanya media belajar yang baik, 

maka penulis memilih judul “Pengembangan album penggolongan hewan sebagai 

media pembelajaran sains pada siswa kelas IV SD Negeri 95/I Olak Kabupaten 

Batanghari”. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Pengembangan Model 

Model pada hakekatnya merupakan visualisasi atau kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Adapun Mills dalam Suprijono 

(2013:45) mengemukakan model pembelajaran adalah bentuk representasi akurat 

sebagai proses actual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model itu. 

Melalui tiga tahap pengembangan tersebut, maka penelitian pengembangan ini 

merujuk pada pengembangan media model 3-D, namun pada praktiknya penelitian 

pengembangan ini hanaya pada tahap pendefenisian (define), tahap perencanaan 

(design), dan tahap pengembangan (develope). 

2.2. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah (antara dua pihak atau kutub) 

atau suatu alat. Menurut Sanjaya (2006:173) media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sifatnya, 

kemampuan jangkauannya, dan cara teknik pemakainnya. 

2.3. Fungsi Media 

Secara umum fungsi media adalah alat bantu penyampai pesan 

pembelajaran. Arsyad dalam Sumato dalam Akbar (2003:119) mengidentifikasi 

manfaat media, yaitu: 1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi; 2) 

Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan 

motivasi belajar dan interaksi secara langsung; 3) Mengatasi keterbatasan indra, 

ruang, dan waktu; dan 4) Memberikan kesamaan pengalaman belajar pada siswa. 

5) Memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. 

2.4. Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan atau sering disebut research and 

development (R&D) merupakan metode atau strategi yang sering digunakan 

dalam menciptakan sebuah produk yang memiliki manfaat dan telah teruji 

kualitas produk tersebut. Penelitian dan pengembangan ini telah banyak 

dimanfaatkan dalam bidang ilmu alam dan teknik. Hampir seluruh produk yang 

dihasilkan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan mulai dari 

teknologi elektronik, industri dan pembangunan gedung bertingkat. 

Menurut Nana Syaodih (2003:164) “penelitian dan pengembangan atau 

research and Development (R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah 

untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan”.  “Metode penelitian dan  

pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and Development (R&D) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tersebut” (Sugiyono, 2009 :61). 
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III  METODE PENELITIAN 

3.1. Model Pengembangan 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian pengembangan. Dalam 

peelitian ini, peneliti memilih menggunakan jenis pengembangan media model 3-D dari 

Thiagarajan yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pendefenisian (define), tahap 

perencanaan (design) dan tahap pengembangan (develop). 

Tahap pendefenisian (define) tahap ini terdiri dari empat langkah antara lain analisis 

siswa, analisis tugas, analisis konsep, perumusan tujuan pembelajaran. Tahap 

perencanaan (desain) kegiatan pada tahap  ini terdiri dari peenyusunan standar tes 

(criterion-tes-consstrusction), pemilihan  format (format sekection) yakni mengkaji 

format-format bahan yang ada dan menetapkan format bahan yang akan dikembangkan 

dan membuat rancangan awal (initial desain) sesuai format yang dipilih. Tahap 

pengembangan (develop). Adapun kegiatan dari tahap ini  antara lain validasi album 

materi penggolongan hewan oleh ahli  materi dan ahli media, revisi album 

penggolongan hewan, uji coba terbatas, vaidasi album materi penggolongan hewan oleh 

ahli materi dan ahli media, dalam pengembangan ini peneliti hanya sampai pada tahap 

pengembangan saja. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Kelas IV SD Negeri 95/I Olak Kabupaten Batanghari dipilih sebagai tempat 

penelitian karena berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, penggunaan variasi 

media yang masih sangat minim dalam proses pembelajaran. Kegiatan  belajar sering 

kali dilakukan hanya dengan metode ceramah, media tradisional (papan tulis dan spidol) 

dan terpaku pada lembar kerja siswa (LKS). 

Bagi sebagian siswa kelas IV SD Negeri 95/I Olak Kabupaten Batanghari, 

pelajaran sains masih terasa sulit, karena pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang 

memiliki materi menghafal dan sulit dipahami karena tidak dapat melihat bentuk fisik 

dari apa yang telah disampaikan oleh guru selama proses  pembelajaran.  

Hal di atas dapat terjadi pada dasarnya juga dipengaruhi oleh kegiatan  belajar 

mengajar yang kurang kondusif misalnya, pemilihan metode, model maupun media 

yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar kurang tepat dan efisien. Kesulitan 

siswa dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh guru akan mempengaruhi hasil 

belajar yang diperoleh. Oleh karena itu peneliti menggunaan alternatif penggunaan 

media album penggolongan hewan sebagai solusinya. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji coba produk pada album penggolongan 

hewan. Album penggolongan hewan di uji coba terbatas pada siswa kelas IV 

sebagai subjek uji coba. Uji coba terbatas dilakukan untuk mengukur tingkat 

praktikalitas dari media pembelajaran album penggolongan hewan yang 

dikembangkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kemudahan penggunaan 

media pembelajaran album penggolongan hewan ini oleh guru dan siswa dengan 

waktu yang tersedia. 
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Tahap keempat yaitu tahap  penyebaran (dessiminate). Pada tahap ini album 

penggolongan hewan yang dikembangkan nantinya digunakan pada skala yang 

lebih luas misalnya digunakan di sekolah lain, oleh guru lain dan sebagainya. Tahap  

penyebaran ini tidak dilakukan oleh peneliti. Dalam pengembangan ini peneliti 

hanya sampai pada tahap pengembangan saja. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data   

Pada dasarrnya data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif yang 

biasa disebut data sekuensial (sequential mixed methods). Data kuantitatif diperoleh 

berupa angka yang diperoleh dari angket penilaian produk pengembangan yang 

menggunakan skala likert (skala bertingkat). Data kualitatif berupa komentar dan 

saran yang dituangkan dalam angket. 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner. Kuesioner ini digunakan sebagai alat ukur dari kualitas dan efisiensi 

media  yang akan dikembangkan. Melalui kuesioner inilah peneliti mendapatkan 

data dari ahli media, ahli materi, guru dan siswa yang digunakan untuk 

memvalidasi media yang akan dikembangkan. 

Instrumen kelayakan media pembelajaran album penggolongan hewan 

menggunakan skala likert dengan 4 alternatif jawaban sangat sesuai, sesuai, tidak 

sesuai, sangat tidak sesuai. Dengan skor dari setiap jawaban sangat sesuai = 4, 

sesuai = 3, tidak sesuai = 2 dan sangat tidak sesuai = 1. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Data angket atau kuesioner dari ahli materi, ahli media, guru dan siswa 

dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif statistic yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 

2009:147). Statistik deskriptif ini dipilih karena statistic deskriptif   digunakan 

pada penelitian yang menggunakan sampel bukan untuk populasi atau skala besar. 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

a. Validasi Media Album Penggolongan Hewan oleh ahli 

Berdasarkan hasil validitas media oleh pakar media diperoleh data dan 

dianalisis diperoleh hasil uji validitas materi penggolongan hewan dengan nilai 

rata-rata skor 95 dengan pesentase 95% pada kategori valid. Hal ini berarti 

pakar ahli menyakan draft pengolongan hewan berorientasi direct intruction 

pada skala penilaian sesuai/layak untuk di uji coba praktikalitas dari album 

penggolongan hewan ini.  

 

b. Validasi Materi Album Penggolongan Hewan 

Berdasarkan hasil validitas materi oleh pakar materi diperoleh data dan 

dianalisis diperoleh hasil uji validitas materi album penggolongan hewan 
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dengan nilai rata-rata skor 93.7. Hal ini berarti pakar ahli materi album 

penggolongan hewan pada skala penilaian sesuai/layak untuk di uji coba 

praktikalitas dari materi penggolongan hewan ini.  

a) Uji coba kepada kelompok kecil (Small Group Try-out) 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil diperoleh hasil praktikalitas 10 

orang siswa berada 90%. Hal ini berarti album penggolongan hewan dalam 

proses pembelajaran sudah termasuk pada kategori praktis. 

 

b) Uji coba lapangan (Field Try-out) 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok besar diperoleh hasil praktikalitas 30 

orang siswa berada 89.67%. Hal ini berarti album penggolongan hewan 

dalam proses pembelajaran sudah termasuk pada kategori praktis. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

Penelitian yang dilakukan adalah pengembangan album penggolongan hewan 

sebagai media pembelajaran sains pada siswa kelas IV SD Negeri 95/I Olak Kabupaten 

Batanghari. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari proses validasi dan uji 

coba, dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat pembelajaran sains pada pembelajaran 

yang disusun dan dikembangkan oleh peneliti untuk materi penggolongan hewan sudah 

valid.  Praktikalitas perangkat pembelajaran album penggolongan hewan diketahui 

melalui hasil pengamatan keterlaksanaan dan keterpakaian perangkat pembelajaran 

dalam proses pembelajaran, respon respon siswa terhadap perangkat pembelajaran sains 

pada materi penggolongan hewan. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa media 

pembelajaran sudah praktis digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

di sekolah.  

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Informasi efektifitas perangkat pembelajaran sains belum ada, maka terbuka 

peluang bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut tentang keefektifitas 

perangkat pembelajaran album penggolongan hewan b. 

2. Perangkat pembelajaran album penggolongan hewan hendaknya dilengkapi 

dengan alat evaluasi. 

3. Media pembelajaran berupa album penggolongan hewan, bagi peneliti yang lain 

dapat merubahnya ke dalam CD pembelajaran interaktif. 
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