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Bima Santya Putra : Pengembangan Media Papan Tempel Materi Daur Hidup Hewan Siswa Kelas 4 

Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan, bahwa siswa kelas IV di Sekolah Dasar pada 

umumnya mengalami kesulitan belajar dan hasil belajar siswa pada materi daur hidup hewan. Hal ini 

disebabkan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang selama ini dilaksanakan hanya berpusat pada 

guru, guru dalam proses pembelajaran jarang menggunakan media pembelajaran dan media 

pembelajaran yang digunakan tidak menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

siswa menjadi pasif serta proses kegiatan pembelajaran menjadi membosankan. Untuk itu, diperlukan 

sebuah alat yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi daur hidup hewan. Salah satu 

media pembelajaran yang sesuai dengan materi daur hidup hewan adalah media papan tempel yang 

telah di kembangkan.Terdapat empat tujuan penelitian sebagai berikut ; (1) Mendeskripsikan 

kevalidan media papan tempel pada materi daur hidup hewan siswa kelas 4 sekolah dasar (2) 

Mendeskripsikan efektifitas media papan tempel pada materi daur hidup hewan siswa kelas 4 sekolah 

dasar ; (3) Mendeskripsikan efisiensi media papan tempel pada materi daur hidup hewan siswa kelas 4 

sekolah dasar ; (4) Mendeskripsikan daya tarik media papan tempel pada materi daur hidup hewan 

siswa kelas 4 sekolah dasar. Jenis penelitian ini adalah Pengembangan ADDIE, menggunakan 

pendekatan dengan subjek penelitian siswa kelas IV SDN Gondang Legi 2 Nganjuk. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan (1) Hasil kevalidan media yang telah dikembangkan dilihat dari angket 

validasi. Hasil validasi menunjukkan persentase 88,8% berarti media yang dikembangkan 

dapatdinyatakan valid; (2) Hasil keefektifan media yang telah dikembangkan, dilihat dari nilai rata-

rata hasil pretest dan posttest pada uji coba terbatas dan luas. Pada uji coba terbatas dengan 15 siswa 

nilai rata-rata pretest mencapai 70 dan postest 84,67. Pada uji coba luas dengan 25 siswa nilai rata-rata 

pretest mencapai 63,60 dan postest 79,60 media yang di kembangkan dapat di nyatakan efektif; (3) 

Hasil respon media guru terhadap media yang dikembangkan berupa media papan tempel sebagai 

media pembelajaran materi daur hidup yang telah diterapkan dalam pembelajaran memperoleh respon 

sangat baik dan efisien; (4) Respon siswa terhadap media yang dikembangkan ypng telah diterapkan 

dalam pembelajaran memperoleh respon baik. Rata-rata yang diperoleh dari data hasil angket respon 

siswa pada uji terbatas dengan jumlah 15 siswa mencapai 87,5% dan pada uji coba luas dengan jumlah 

25 siswa mencapai 88,8% dapat disimpulkan bahwa media dapat menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran. 

 

 

KATA KUNCI  : pengembangan media belajar, media papan tempel, hasil belajar IPA daur 

hidup hewan. 
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I. PENDAHULUAN 

IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di Sekolah 

Dasar. Menurut Sri Sulistyorini 

(2007:39),  

”IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan 

kumpulan sistematis dan IPA 

bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-

konsep atau prinsip-prinsip 

saja, tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan.” 

 

IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran yang menuntut siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran karena di 

dalam pembelajarannya terdapat proses 

penemuan melalui observasi, 

praktikum, dan lainnya. 

Di samping itu menurut 

Iskandar (2001:2) ”IPA adalah ilmu 

yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi alam”. Jadi semua 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam 

ini dipelajari dalam pembelajaran IPA. 

Selain itu menurut Depdiknas 

dalam Suyitno (2002:7),  

”Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan mata pelajaran di 

SD yang dimaksudkan agar 

siswa mempunyai pengetahuan, 

gagasan dan konsep yang 

terorganisasi tentang alam 

sekitar, yang diperoleh dari 

pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah 

antara lain penyelidikan, 

penyusunan dan penyajian 

gagasan-gagasan. Pada 

prinsipnya, mempelajari IPA 

sebagai cara mencari tahu dan 

cara mengerjakan atau 

melakukan dan membantu 

siswa untuk memahami alam 

sekitar secara lebih mendalam” 

 

Dalam pembelajaran IPA, 

siswa dilatih untuk memiliki sikap 

ilmiah melalui beberapa rangkaian 

proses seperti penyelidikan, 

penyusunan, dan penyajian gagasan-

gagasan. Jadi, IPA merupakan suatu 

mata pelajaran yang mempelajari 

tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di alam dan menuntut siswa bersikap 

aktif dalam pembelajaran serta melatih 

siswa untuk bersikap ilmiah. 

Tujuan pembelajaran IPA di 

kelas 4 SD menurut Kurikulum KTSP 

(Depdiknas, 2006:162) adalah sebagai 

berikut : (1) memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan 

dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) 

mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari; (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Bima Santya Putra | 14.1.01.10.0183 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

positif dan kesadaran tentang 

adanyahubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi danmasyarakat; (4) 

mengembangkan keterampilan proses 

untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat 

keputusan; (5) Meningkatkan kesadaran 

untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam; (6) meningkatkan kesadaran 

untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannyasebagai salah satu 

ciptaan Tuhan; (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran 

IPA di kelas 4 SD adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan dan  

menumbuhkan sikap ilmiah dalam 

melakukan pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari serta untuk 

mempersiapkan diri menghadapi 

pendidikan lanjutan di SMP/MTs. 

Berdasarkan hasil observasi di 

SDN Gondanglegi 2 Nganjuk, 

penyampaian materi oleh guru kurang 

menarik karena dalam mengajar guru 

tidak menggunakan media pembelajaran 

tetapi hanya menggunakan  buku ajar 

yang ada. Dalam proses pembelajaran, 

guru menjelaskan materi hanya secara 

verbal tanpa ada visualisasi dan terpaku 

pada buku teks. Selain itu, interaksi 

antara guru dengan siswa masih kurang 

karena guru melakukan pembelajaran 

secara searah dan tanpa menggunakan 

media pembelajaran. Kondisi tersebut 

menyebabkan siswa kurang tertarik 

dengan kegiatan pembelajaradan siswa 

akan cenderung pasif dalam 

pembelajaran. 

Hal seperti di atas 

menyebabkan banyak siswa yang 

kurang memahami materi daur hidup 

hewan dan hasil belajar siswa di bawah 

KKM (70) yaitu dengan rata-rata kelas 

pada materi daur hidup hewan 62,5. 

Selama ini siswa hanya menghafal 

siklus daur hidup hewan tanpa 

memahaminya sehingga ketika 

melewati materi tersebut siswa akan 

lupa. Untuk itu, diperlukan sebuah alat 

yang dapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi daur hidup hewan.  

Alat yang digunakan untuk 

mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi disebut media 

pembelajaran. Menurut AECT 

(Association of Education and 

Communication Technology) dalam 

Basyiruddin (2002) “media adalah 

segala bentuk yang dipergunakan untuk 

proses penyaluran informasi”. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa media 
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pembelajaran adalah alat yang 

digunakan guru untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran kepada siswa. 

Menurut Daryanto (2010:5), kegunaan 

media pembejaran adalah : (1) 

memperjelas pesan agar tidak terlalu 

verbalitas;(2) mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu tenaga dan daya indra; (3) 

menimbulkan gairah blajar, interaksi 

lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar; (4) memungkinkan 

anak belajar mandiri sesuai dengan 

bakat dan kemampuan visual, auditori, 

dan kinestetiknya. 

Salah satu media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi daur hidup 

hewan adalah media papan tempel. 

Menurut Azhar Arsyad (2007:79), 

”papan tempel adalah sebilah papan 

yang fungsinya sebagai tempat untuk 

menempelkan pesan dan suatu tempat 

untuk menyelenggarakan suatu dispaly 

yanng merupakan bagian aktivitas 

penting suatu sekolah”.  Papan tempel 

merupakan media untuk menempelkan 

suatu pesan atau pengumuman di 

lingkungan sekolah. Kelebihan media 

papan tempel adalah siswa dapat 

berinteraksi langsung dengan media 

sehingga ilmu yang diterima akan bisa 

bertahan lama atau permanen. Media 

papan tempel dimodifikasi agar lebih 

menarik dan siswa merasa senang untuk 

belajar dan dipadu dengan permainan 

agar siswa tidak merasa sedang belajar. 

Media dibuat dengan 3 lapisan. Untuk 

bentuk daur hidup hewan terbuat dari 

kertas yang di lapisi sterofom dan akan 

direkatkan dengan pita perekat. Ketika 

siswa belajar dengan senang maka 

pengetahuan akan mudah untuk 

diterima dan akan bertahan lama. Atas 

dasar uraian di atas dirumuskan sebuah 

judul penelitian ” Pengembangan Media 

Papan Tempel Pada Pembelajaran 

Materi Daur Hidup Hewan Siswa Kelas 

4 Sekolah Dasar Tahun Ajar 

2017/2018”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut 

yaitu.  

1. Bagaimana kevalidan media 

papan tempel pada materi daur 

hidup hewan siswa kelas 4 

Sekolah Dasar tahun ajar 

2017/2018?  

2. Bagaimana tingkat efisiensi 

media papan tempel pada materi 

daur hidup hewan siswa kelas 4 

Sekolah Dasar tahun ajar 

2017/2018?  

3. Bagaimana tingkat efektifitas 

media papan tempel pada materi 

daur hidup hewan siswa kelas 4 

Sekolah Dasar tahun ajar 

2017/2018? 
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4. Bagaimana tingkat daya tarik 

media papan tempel pada materi 

daur hidup hewan siswa kelas 4 

Sekolah Dasar tahun ajar 

2017/2018? 

 

Tujuan penelitian ini adalah 

menghasilkan produk pengembangan 

berupa media papan tempel sebagai 

media berbasis visual untuk materi 

daur hidup hewan pada siswa kelas 

IV. Tujuan tersebut dapat dijabarkan 

dalam tujuan-tujuan khusus berikut 

ini. 

1. Mendeskripsikan kevalidan media 

papan tempel pada materi daur 

hidup hewan siswa kelas 4 

Sekolah Dasar tahun ajar 

2017/2018. 

2. Mendeskripsikan efisiensi media 

papan tempel pada materi daur 

hidup hewan siswa kelas 4 

Sekolah Dasar tahun ajar 

2017/2018. 

3. Mendeskripsikan efektifitas media 

papan tempel pada materi daur 

hidup hewan siswa kelas 4 

Sekolah Dasar tahun ajar 

2017/2018. 

4. Mendeskripsikan daya tarik media 

papan tempel pada materi daur 

hidup hewan siswa kelas 4 

Sekolah Dasar tahun ajar 

2017/2018. 

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini 

menggunakan model pengembangan 

ADDIE. Menurut Pribadi (2009:125), 

model penelitian ADDIE merupakan 

salah satu model desain sistem 

pembelajaran yang memperlihatkan 

tahapan-tahapan dasar desain sistem 

pembelajaran yang sederhana dan 

mudah dipelajari. Model ini sesuai 

dengan namanya, “terdiri dari lima fase 

atau tahap utama yaitu, (A)nalysis, 

(D)esign, (D)evelopment, 

(I)mplementation, (E)valuation.” 

Subyek dan instrumen dalam 

pengembangan ini disajikan pada tabel 

berikut.  

No 
Aspek yang 

diuji 
Subyek 

Instrum

en 

1. Kevalidan Validator angket 

2. Efisiensi Guru angket 

3. Keefektifan Siswa Soal 

4. Daya tarik siswa angket 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Kevalidan 

Dari hasil validasi ahli 

media diperoleh hasil 80% dan 

media dinyatakan sangat valid. 
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Berikut adalah penghitungan 

validasi ahli media: 

  
  
         88% 

Dari hasil validasi ahli 

materi diperoleh nilai 100% dan 

media dinyatakan sangat valid. 

Penghitungan validasi ahli materi 

adalah sebagai berikut: 

  
  
         100% 

Dari hasil validasi ahli 

media dan ahli materi, media 

dinyatakan valid dan validator 

berpendapat bahwa media yang di 

kembangkan sangat menarik, 

bahan yang digunakan mudah 

ditemukan, media yang 

dikembangkan cukup besar 

sehingga dapat dilihat siswa 

dengan jelas yang menjadikan 

media ini dapat di gunakan tanpa 

revisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 Gambar media papan tempel 

 

 

 

b. Efisiensi 

Tingkat efisiensi media 

dapat dilihat dari hasil angket 

respon guru. Dari angket respon 

guru diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

  
  
         94,29% 

Hasil penghitungan 

angket respon guru diperoleh nilai 

94,29%. Dengan demikian, media 

dinyatakan sangat efisien. 

c. Keefektifan 

Media papan tempel 

dapat dinyatakan efektif apabila 

dapat meningkatkan nilai siswa. 

Dari hasil pre-test uji terbatas 

diperoleh nilai rata-rata kelas 71 

dan hasil post-test diperoleh 

nilairata-rata kelas 85,33. Dari 

hasil uji terbatas media papan 

tempel dapat dinyatakan efektif 

karena dapat meningkatkan nilai 

siswa. 

Pada uji coba luas, 

diperoleh nilai rata-rata kelas 

63,6 untuk pre-test dan 78,91 

untuk post-test. Dari hasil uji 

coba luas, dapat dilihat bahwa 

nilai rata-rata kelas juga 

mengalami peningkatan. Hal ini 

membuktikan bahwa media 

papan tempel dapat dinyatakan 

efektif. 
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d. Daya Tarik 

Daya tarik media papan 

tempel  diukur dari respon siswa 

yang dianalisis dari hasil angket 

respon siswa. Dari penghitungan 

hasil angket respon siswa 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

   

          
      = 87 

Dari hasil penghitungan di atas, 

diperoleh nilai 87 yang berarti 

media dapat dinyatakan memiliki 

daya tarik yang tinggi. 

IV. SIMPULAN 

1. Media yang telah dikembangkan 

dinilai valid dilihat dari hasil 

validasi terhadap media yang 

dikembangkan berupa media papan 

tempel sebagai media pembelajaran 

materi daur hidup yang telah 

diterapkan dalam pembelajaran 

memperoleh peersentase penilaian 

sebesar 88% dari ahli media dan 

100% dari ahli materi.  

2. Media yang telah dikembangkan 

dinilai efisien dilihat dari respon 

guru terhadap media yang 

dikembangkan berupa media papan 

tempel sebagai media pembelajaran 

materi daur hidup yang telah 

diterapkan dalam pembelajaran 

memperoleh respon sangat baik dan 

efisien digunakan untuk 

mendukung pembelajaran.  

3. Media yang telah dikembangkan 

berupa papan tempel sebagai media 

pembelajaran materi daur hidup 

hewan kelas IV Sekolah Dasar 

telah memenuhi persyaratan 

keefektifan. Dilihat dari nilai rata-

rata hasil pretest dan posttest pada 

uji coba terbatas dan luas. Pada uji 

coba terbatas dengan 15 siswa nilai 

rata-rata pretest mencapai 70 dan 

postest 84,67. Pada uji coba luas 

dengan 25 siswa nilai rata-rata 

pretest mencapai 63,60 dan postest 

79,60.  

4. Media yang telah dikembangkan 

dinilai memiliki daya tarik yang 

baik bagi siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini berdasarkan 

respon siswa terhadap media yang 

dikembangkan berupa media papan 

tempel sebagai media pembelajaran 

materi daur kelas IV Sekolah Dasar 

yang telah diterapkan dalam 

pembelajaran memperoleh respon 

baik. Rata-rata yang diperoleh dari 

data hasil angket respon siswa pada 

uji terbatas dengan jumlah 15 siswa 

mencapai 87,5% dan pada uji coba 

luas dengan jumlah 25 siswa 

mencapai 88,8% dapat disimpulkan 

bahwa respon siswa terhadap media 

yang dikembangkan sangat baik 
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dan dapat menarik perhatian siswa 

dalam pembelajaran. 
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