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ABSTRACT 
 

Fitri, Sonia Anita. 2018. Model Songs as Learning Resources on Science Learning In Grade 

IV Primary School: Thesis, Teacher Education Elementary Education Program, 

Department of Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of 

Jambi. Supervisor  (I) Dra. Destrinelli, M.Pd. (II) Drs. Andi Suhandi, S.Pd, M.Pd.I., 

(III) Issaura Sherly Pamela, S.Pd, M.Pd.  

Keywords: Model Song and Learning Science.  

This study aims to develop a model song for science learning grade IV Primary School to 

facilitate learners in remembering the content/subject matter and make the learning 

atmosphere becomes more fun. Model songs are selected songs used as intermediaries in 

learning the desired learning materials. The use of model songs in learning is not how 

learners master the song or learners must sing with accurate tempo and tone, but the song as 

a tool to learn the desired material aspect.  

This research is a research and development using ADDIE model (Analysis, design, 

development, implementation and evaluation) in developing the product to be produced.  

The results of this study in the form of a book collection of model songs for learning science 

class IV Primary School is valid and practical. The results of validation of the product 

presentation obtained an average of 4.87 including the category is very valid. The results of 

validation of science learning obtained an average of 4.36 including the category is very 

valid. Once feasible tested, the researchers tested in a class of 27 students. From the results 

of questionnaires the response of learners obtained an average of 4.9 including the category 

very practical.  

The conclusion of this research and development is a model song as a learning resource in 

science learning in grade IV of elementary school developed using the procedure of ADDIE 

development model with validity level of product presentation is valid from aspect of graphic 

component evaluation and validity of science learning is valid from the aspect of content 

feasibility, feasibility of presentation and language feasibility. Models song are very practical 

for helping learners in remembering the content / subject matter and make learning becomes 

more fun. 
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I. PENDAHULUAN 

Sumber belajar merupakan berbagai macam informasi yang disajikan untuk membantu 

peserta didik dalam belajar guna tercapainya tujuan pembelajaran.  Menurut Wijanarko 

(2018:163) “Anak-anak sangat mudah dan senang belajar dengan menyanyi. Anak-anak akan 

lebih mudah belajar lewat lagu karena diucapkan berkali-kali bahkan dihafalkan”. Dengan 

menyanyi tanpa sadar anak juga dilatih daya ingatnya dalam menghafal lirik lagu. Hal 

tersebut dapat memacu kecerdasan peserta didik melalui hal yang mereka senangi.  

Sumber belajar yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan 

kebutuhan belajar peserta didik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dapat 

ditunjang dengan berbagai sumber belajar yang mendukung pembelajaran. Sumber belajar 

dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan salah satunya dengan 

pembaruan-pembaruan sumber belajar baik yang sudah ada maupun sumber belajar baru. 

Sumber belajar tersebut dapat berupa audio, visual atau audio-visual dan lain sebagainya. 

Salah satu pembaruan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan lagu model 

sebagai sumber belajar. Lagu merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi peserta 

didik. Anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan 

orang dewasa pun bisa lebih mudah mengingat lirik lagu dari pada isi/materi pembelajaran 

disekolah. Penggunaan lagu dalam pembelajaran dapat menjadikan pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan dan tidak kaku. Namun tidak semua lagu bisa digunakan dalam 

pembelajaran karena lirik lagunya tidak sesuai dengan isi/materi pembelajaran yang 

berlangsung. Maka dalam pembelajaran bisa digunakan lagu-lagu model. Lagu model adalah 

lagu-lagu pilihan yang digunakan sebagai perantara dalam mempelajari materi pembelajaran 

yang diinginkan. Lagu model merupakan lagu-lagu yang telah ada namun lirik atau syair 

lagunya dirubah menjadi isi/materi pembelajaran tanpa mengubah nada atau melodi lagu. 

Dengan adanya lagu maka pembelajaran menjadi lebih menyenangkan namun materi 

pembelajaran tetap tersampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih mudah 

untuk mengingat materi pembelajaran yang diajarkan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Lagu Model Sebagai Sumber Belajar pada Pembelajaran Sains 

di Kelas IV Sekolah Dasar ”. 

 

II. KAJIAN TEORITIK 

2.1 Teori Belajar 

Menurut Sani (2013:4) “Dalam teori kognitivisme, pembelajaran terjadi dengan 

mengaktifkan indra siswa agar memperoleh pemahaman. Pengaktifan indra dapat dilakukan 

dengan menggunakan media/ alat bantu melalui berbagai metode” 

  

2.2 Sumber Belajar 

Menurut Sanjaya (2009:228) “Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar”. Sementara itu, Majid (2013:170) mengatakan bahwa “Sumber 

belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk 

media, yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. 

Menurut AECT (Association for Education Communication and Technology) (Sanjaya, 

2009:228) terdapat enam jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, 

yaitu: 
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1) Pesan (Message) merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal dan pesan non formal 

2) Orang (People), Ada dua kelompok yang pada dasarnya berperan sebagai sumber belajar. 

Pertama adalah kelompok yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik 

secara professional untuk mengajar. Kedua adalah orang yang memiliki profesi selain tenaga 

yang berada dilingkungan pendidikan da profesinya tidak terbatas. 

3) Bahan (Matterials), Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan 

pembelajaran, seperti buku paket, buku teks, model, program video, film, OTH, program slide, 

alat peraga dan sebagainya. 

4) Alat (Device), Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik. 

5) Teknik (Technique), Teknik adalah cara (prosedur) yang digunakan orang dalam memberikan 

pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran.  

6) Latar (Setting), Latar atau lingkungan yang berada didalam sekolah maupun lingkungan yang 

ada di luar sekolah 
Dalam mengembangkan sumber belajar ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2009:82), ada beberapa komponen yang dapat di gunakan, antara 

lain:  

1. Tujuan, misi atau fungsi sumber belajar 

2. Bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar 

3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar 

4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar 

Selanjutnya Sudjana dan Rivai (2009:84) juga mengatakan bahwa “Salah satu faktor 

yang berpengaruh pada sumber belajar adalah keadaan pemakai”. 

 

2.3 Karakteristik Peserta Didik   

Memahami karakteritik peserta didik sangatlah penting agar sumber belajar yang 

digunakan sesuai dengan dunia mereka dan kebutuhan belajarnya. Menurut Gusrayani 

(2014:20) “Peserta didik sekolah dasar senang beraktivitas, bermain dan bernyanyi”. 

Bernyanyi merupakan Salah satu kegiatan yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Guru Penulis (2017:88) yang 

mengatakan bahwa “Bernyanyi akan membuat peserta didik menjadi rileks, suasana menjadi 

riang dan bergairah sehingga semangat belajar bisa distimulasi secara optimal dan peserta 

didik akan lebih mudah menerima pembelajaran”. 

. 

2.4 Lagu Model 

Menurut Purwanto (2011) “Lagu model adalah lagu-lagu pilihan yang digunakan 

sebagai jembatan dalam mempelajari materi pembelajaran yang diinginkan”. Lagu-lagu 

tersebut dipilih berdasarkan kemampuan peserta didik dan kecocokannya dengan materi 

pembelajaran. Lagu yang digunakan adalah lagu anak-anak. Menurut Yoyok dan Siswandi 

(2008:41) ciri-ciri lagu anak ada 5 yakni: (1) Sederhana, (2) Menggunakan nada yang 

terjangkau bagi anak karena ambitus (wilayah jangkauan nada) anak-anak tidak boleh 

melebihi 10 nada, (3) Berirama riang, (4) Temanya tantang dunia anak-anak dan bersifat 

mendidik, (5) Lirik lagu menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. 

Menurut Purwanto (2011) “Fungsi utama penggunaan lagu model dalam pembelajaran 

adalah mengenalkan dan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik”.  

Adapun Manfaat penggunaan lagu model dalam pembelajaran menurut Purwanto 

(2011) antara lain sebagai berikut: 
1. Sarana relaksasi dengan menetralisir denyut jantung dan gelombang otak, 

2. Menumbuhkan minat dan menguatkan daya tarik pembelajaran, 
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3. Menciptakan proses pembelajaran lebih humanis dan menyenangkan, 

4. Sebagai jembatan keledai dalam mengingat materi pembelajaran, 

5. Membangun retensi dan menyentuh emosi dan rasa estetika peserta didik, 

6. Proses internalisasi nilai yang terdapat pada materi pembelajaran 

7. Mendorong motivasi belajar peserta didik. 

 

BAB III METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Untuk menghasilkan sumber belajar berupa lagu model dalam pembelajaran, maka 

model pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE (analysis, design, development, 

implementation, and evaluation). 

 
                        Gambar 3.1 Model ADDIE dan Tahapannya 
(Sumber: Tung, 2017:59) 
 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Pada pengembangan ini diperlukan prosedur kerja sistematis yang terarah sehingga 

diharapkan dapat terencana dengan baik. Dalam penyusunan rancangan, berbagai hal harus 

diperhitungkan, baik menyangkut materi (content),  tampilan dan aspek bahasa serta tujuan 

yang  hendak dicapai. Adapun langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini 

menggunakan langkah pengembangan ADDIE 

 

3.3 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu peserta didik kelas IV 

SDN 13/I Muara Bulian. Uji coba pada penelitian dan pengembangan ini dilakukan pada 

kelompok besar yang berjumlah 27 orang peserta didik. 

 

3.4 Jenis Data 

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Pada 

tahap validasi produk, data yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa tanggapan dan 

komentar hasil wawancara guru kelas setelah menggunakan lagu model tersebut serta 

masukan, kritik dan saran validator dalam perbaikan lagu model. Selanjutnya data kuantitatif 

yang diperoleh dari pernyataan dalam memberikan penilaian produk pada saat validasi oleh 

validator penyajian produk dan validator pembelajaran sains serta penilaian angket respon 

peserta didik. 

Analyze 

Design  

Develop  

Implement Evaluate  
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3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan lembar wawancara 

dengan menggunakan skala Likert diberikan ke validator penyajian produk dan validator 

pembelajaran sains  untuk melihat kevalidan, sedangkan respon guru dan respon peserta didik 

berkaitan dengan kepraktisan penggunaan produk. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 
Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Data yang akan 

diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh 

dari lembar validasi penyajian produk dan pembelajaran sains serta angket respon peserta 

didik. Selanjutnya data kualitatif diperoleh dari  hasil wawancara guru kelas dan masukan 

dari validator. Dimana tanggapan, saran, dan masukan dari validator tersebut 

dipertimbangkan dan dianalisis untuk perbaikan produk. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengembangan  

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa buku Lagu Model Sebagai 

Sumber Belajar Untuk Pembelajaran Sains Kelas IV Sekolah Dasar dengan uji kevalidan oleh 

validator pembelajaran sains dan validator penyajian produk serta kepraktisan buku lagu 

model melalui wawancara kepada guru kelas dan angket respon peserta didik setelah 

dilakukan uji coba produk di kelas IV D SDN 13/I Muara Bulian. 

Penelitian pengembangan ini menggunakan langkah-langkah pengembangan ADDIE, 

yakni Analisis, Desain, Development, Implementasi, evaluation  

Berdasarkan hasil penilaian kevalidan dan kepraktisan lagu model, produk sudah 

memenuhi standar kelayakan yaitu buku lagu model dinyatakan sudah valid dan praktis. 

Dalam hal ini, buku lagu model telah memenuhi kategori kevalidan yang dibuktikan dengan 

penilaian oleh validator penyajian produk dan pembelajaran sains. Buku lagu model 

mendapatkan nilai rata-rata 4,87 dari nilai rata-rata maksimal yaitu 5 pada penilaian validator 

penyajian produk. Penilaian oleh validator pembelajaran sains mendapat nilai rata-rata 4,36 

dari nilai rata-rata maksimal yaitu 5.  

Selain valid, buku lagu model juga telah memenuhi kategori kepraktisan. Berdasarkan 

hasil wawancara guru kelas dan hasil angket respon peserta didik, buku lagu model termasuk 

dalam kategori praktis. Penilaian angket respon peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 4,9 

dari nilai rata-rata maksimal yaitu 5. Dari hasil wawancara guru kelas, dinyatakan bahwa 

media sangat menarik dan praktis pada saat digunakan. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Prosedur pengembangan 

Proses pengembangan lagu model sebagai sumber belajar pada pembelajaran sains di 

kelas IV SD dilakukan dengan model pengembangan ADDIE. Model ADDIE dipilih dan 

digunakan dalam pengembangan ini karena model disusun secara terprogram dengan urutan-

urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar. Model ADDIE 

memiliki 5 tahapan yang mudah diimplementasikan untuk mengembangkan produk 

pengembangan buku ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain 

sebagainya (Tegeh, 2014:41). Sehingga dalam proses pengembangan buku lagu model 
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sebagai sumber belajar menggunakan model ADDIE akan lebih mudah dengan 

mengimplementasikan setiap tahapan-tahapan yang sistematis tersebut.  

Dalam membuat lagu model sebagai sumber belajar yang dapat mendukung 

pembelajaran perlu menganalisis kebutuhan belajar peserta didik dan karakteristik peserta 

didik. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sudjana dan Rivai (2009:84) yang 

mengatakan bahwa “Salah satu faktor yang berpengaruh pada sumber belajar adalah keadaan 

dan kebutuhan peserta didik”. Dalam analisis kebutuhan belajar peserta didik, peneliti 

mengkaji kompetensi dasar (KD) pembelajaran sains. 

Berhasilnya suatu pembelajaran bukan hanya dilihat dari seberapa banyak nilai yang 

didapat. Namun seberapa banyak pembelajaran yang diterima atau diingat oleh peserta didik. 

Menurut Soemanto (Irham dan wiyani, 2013:36) “Proses mengingat akan lebih kuat jika 

menggunakan titian ingatan maupun bentuk-bentuk strategi lain yang dapat mempermudah 

proses mengingat”. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Widodo (2010:137) bahwa “Irama 

dalam lagu dapat meningkatkan kemampuan mengingat karena mengaktifkan otak kanan, 

yang biasanya tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi irama dalam lagu dapat dijadikan sebuah 

titian atau perantara dalam mempelajari materi pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan 

hal tersebut maka penulis mengembangkan lagu model untuk menjadi penunjang 

pembelajaran agar materi yang disampaikan mudah diingat oleh peseta didik dan 

pembelajaran menjadi menyenangkan karena mereka belajar sambil bernyanyi. 

4.1.1 Kevalidan Lagu Model 

Pengembangan lagu model divalidasi oleh ahli penyajian produk dan ahli 

pembelajaran sains. Berdasarkan validasi yang dilakukan maka diketahui bahwa lagu model 

dalam kategori sangat valid oleh ahli penyajian produk. Hal itu terlihat  pada penilaian aspek 

komponen grafika tentang tata letak (lay out), ilustrasi/gambar, desain tampilan dan 

penggunaan bentuk tulisan, ukuran, huruf dan jarak spasi sudah sesuai dan baik serta 

penilaian aspek komponen penyajian tentang kejelasan tujuan, urutan sajian, kemenarikan 

dan kelengkapan informasi. Lagu model dinyatakan sangat valid oleh ahli pembelajaran sains 

karena pada penilaian aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian dan kelayakan bahasa sudah 

sesuai. Dengan demikian lagu model sebagai sumber belajar pada pembelajaran sains dapat 

dikatakan layak dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

4.1.2 Kepraktisan Lagu Model 

Produk yang telah divalidasi kemudian dilakukan uji coba dengan melihat sejauh mana 

kepraktisan lagu model dalam pembelajaran sains. Pada tahap ini penulis mewawancarai guru 

kelas dan meminta respon peserta didik. Berdasarkan angket respon peserta didik diperoleh 

hasil praktikalitas dengan kategori sangat praktis dengan penilaian tentang motivasi belajar, 

kemenarikan, dan keterbantuan peserta didik dalam mengingat isi pembelajaran 

menggunakan lagu model. Selanjutnya, setelah mewawancarai guru kelas diketahui bahwa 

lagu model sangat membantu proses pembelajaran sains, baik dalam membantu peserta didik 

untuk mengingat isi pelajaran maupun dalam membuat suasana belajar menjadi lebih 

menyenangkan. Namun terdapat kelemahan dari buku lagu model ini yakni  jika guru tidak 

bisa membaca notasi maka lagu tersebut tidak bisa disuarakan. Hal tersebut bisa menjadi 

masukan dan perbaikan pada penelitian selanjutnya. 
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BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dan pengembangan lagu model sebagai sumber belajar pada pembelajaran sains 

kelas IV Sekolah Dasar menggunakan model ADDIE dengan tahapan-tahapan: (1) Analisis, 

(2) Desain, (3) Development, (4) Implementasi dan (5) Evaluasi. 

Validasi penyajian produk menunjukkan hasil 4,8 sehubungan dengan aspek 

komponen grafika tentang tata letak (lay out), ilustrasi/gambar, desain tampilan dan 

penggunaan bentuk tulisan, ukuran, huruf dan jarak spasi serta penilaian aspek komponen 

penyajian tentang kejelasan tujuan, urutan sajian, kemenarikan dan kelengkapan informasi, 

sehingga lagu model layak untuk diujicobakan dalam pembelajaran. Validasi pembelajaran 

sains menunjukkan hasil 4,36 sehubungan dengan aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian 

dan kelayakan bahasa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran pembelajaran sains dan 

relevan dengan topik yang diajarkan sehingga lagu model layak untuk diujicobakan. Dari 

hasil validasi tersebut dapat disimpulkan bahwa lagu model sebagai sumber belajar pada 

pembelajaran sains dinyatakan valid. 

Setelah mewawancarai guru kelas, diketahui bahwa lagu model dapat membantu 

proses pembelajaran baik dalam meningkatkan minat belajar peserta didik maupun membantu 

peserta didik dalam mengingat isi/materi pembelajaran sains. Selanjutnya, tingkat kepraktisan 

lagu model dinyatakan praktis dilihat dari angket respon peserta didik dengan skor rata-rata 

4,9 sehubungan dengan minat belajar, dan keterbantuan lagu model dalam mengingat isi 

pelajaran.  

 

5.1 Implikasi 

Adapun implikasi pada penelitian ini adalah: 

1. Lagu model dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang pembelajaran sains kelas IV 

Sekolah Dasar baik bagi guru maupun peserta didik dalam menyampaikan dan 

memperoleh pengetahuan. 

2. Lagu model dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang menarik bagi peserta didik 

karena penggunaan lagu dalam belajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan dan mudah diingat karena materi pelajaran disajikan dalam lagu. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dalam penelitian pengembangan ini adalah produk yang dihasilkan 

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar pada pembelajaran sains kelas IV Sekolah 

Dasar. Untuk memperbaiki kelemahan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar 

penelitian selanjutnya membuat pengembangan lagu model yang disertai dengan audio. 

Penulis juga menyarankan, peneliti lain dapat mendesain lagu model pada pembelajaran yang 

berbeda sehingga menghasilkan lagu model yang menarik bagi peserta didik sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan belajarnya. 
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