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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yaitu guru masih menggunakan metode ceramah 

pada saat pembelajaran, serta guru tidak menggunakan media pembelajaran untuk menunjang 

pemahaman siswa, dan rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran materi tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kevalidan media yang dikembangkan 

berdasarkan pendapat dua ahli yaitu ahli media dan ahli materi media, selain itu untuk 

mengetahui kepraktisan dari media pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat melalui angket 

guru dan angket siswa, sedangkan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui keefektifan 

media yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 

ADDIE. Hasil penelitian ini adalah media mock – ups bola gerhana dinyatakan valid 

berdasarkan validasi dari 2 ahli dengan rata – rata kevalidan 92,5% yang termasuk dalam 

kategori “Sangat Valid”. Hasil data respon guru memperoleh 97% dan hasil data respon siswa 

memperoleh 88%. Berdasarkan respon guru dan respon siswa memperoleh rata – rata 

kepraktisan 92,5% dengan kategori “Sangat Praktis”. Hasil evaluasi siswa memperoleh rata – 

rata persentase 87,7%, berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat dinyatakan bahwa 

pengembangan media mock – ups bola gerhana sangat efektif. 

 

KATA KUNCI  : Media Mock – ups Bola Gerhana, ADDIE 
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I. LATAR BELAKANG 

Pembelajaran merupakan suatu 

proses interakti antara peserta didik 

dengan guru di suatu lingkungan. 

Menurut Undang – Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003 ”Pembelajaran diartikan sebagai 

proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Dalam 

pembelajaran harus ada interaktsi antara 

guru dengan peserta didik. Maka 

pembelajaran harus menarik dan peserta 

didik tertarik dengan proses 

pembelajaran.   

Penelitian ini didasari oleh 

permasalahan pada proses pembelajaran 

yang masih menggunakan media yang 

kurang sesuai dan pembelajaran masih 

didominasi oleh guru. Hal tersebut 

berdampak pada interaksi peserta didik 

dengan guru kurang dan pembelajaran 

pun menjadi kurang menarik. Peserta 

didik pun merasa jenuh saat proses 

pembelajaran. Hal tersebut berdampak 

pada hasil belajar peserta didik yang 

kurang memuaskan atau masih dibawah 

KKM yang telah ditetapkan. Maka tujuan 

pembelajaran yang diinginkan dikatakan 

belum tercapai secara maksimal. 

Salah satu upaya dalam 

menyelesaikan masalah di atas, peneliti 

mencoba mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi. 

Media yang dapat membantu guru dalam 

menyampaikan pesan dan membuat 

siswa aktif. Menurut E. Kosasih (2014: 

50) “Media dapat digunkan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa proses belajar menjadi 

efektif”. Jadi, media ialah sebagai 

penyampai pesan materi pembelajaran ke 

peserta didik.  Media yang sesuai dengan 

materi mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke hari ialah 

media Mock – Ups Bola Gerhana. Media 

Mock – Ups Bola Gerhana ialah media 

yang menyederhanakan materi yang 

abstrak menjadi konkrit. Menurut 

Sudjana, N. Dan Rivai, A. (2010: 168) 

Mock – Ups  ialah suatu penyederhanaan 

susunan bagian pokok dari suatu proses 

atau sistem yang lebih ruwet. Susunan 

nyata dari bagian – bagian pokok itu 

diubah sehingga aspek – aspek utama 

dari suatu proses mudah dimengerti 

siswa.  

Atas dasar permasalahan di atas, 

maka dipilihlah judul “Pengembangan 

Media Mock – Ups Bola Gerhana Untuk 

Materi Mendeskripsikan Posisi Bulan 

dan Kenampakan Bumi dari Hari ke Hari 

Siswa Kelas IV SDN Betet 1 Kota Kediri 

Tahun Ajaran 2017/2018”.  
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Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

validitas media mock – ups bola gerhana 

pada materi mendeskripsikan posisi 

bulan dan kenampakan bumi dari hari ke 

hari berdasarkan tanggapan para ahli? (2) 

Bagaimanakah kepraktisan media mock – 

ups bola gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke hari? (3) 

Bagaimanakah keefektifan media mock – 

ups bola gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke hari? 

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan Research and 

Development (R&D). Research and 

Development ialah melakukan penelitian 

dan studi literatur untuk menghasilkan 

rancangan produk tertentu, dan kegiatan 

selanjutnya ialah pengembangan yaitu 

menguji efektivitas, validitas rancangan 

yang dibuat, sehingga menjadi produk 

yang teruji dan dapat dimanfaatkan 

masyarakat luas (Sugiyono, 2010: 530). 

Sedangkan model yang digunakan ialah 

model ADDIE. ADDIE berisi tentang 

tahap utama yaitu (A) = Analysis, (D) = 

Design, (D) Development, (I) = 

Implementation, (E) = Evaluation 

(Benny 2009: 125). 

Berdasarkan desain penelitian di 

atas, peneliti melakukan analisis 

kebutuhan untuk menentukan masalah 

dan solusi yang tepat. Setelah itu peneliti 

mendesain bahan ajar, metode, dan 

strategi pembelajaran. Peneliti 

mengembangkan media yang sudah ada/ 

memproduksi sesuai desain yang telah 

dibuat. Selanjutnya peneliti menerapkan 

produk dalam pembelajaran. Terakhir, 

peneliti melakukan evaluasi terhadap 

produk dan evaluasi hasil belajar. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

Berdasarkan analisis data dalam 

penelitian ini dapat diketahui hasil 

sebagai berikut. 

1. Kevalidan pengembangan media 

mock – ups bola gerhana pada 

materi mendeskripsikan posisi 

bulan dan kenampakan bumi dari 

hari ke hari dapat dilihat melalui 

hasil validasi ahli media dan ahli 

materi media pembelajaran. 

Berdasarkan validasi ahli media 

mendapatlkan 85% dan validasi 

ahli materi media pembelajaran 

mendapatkan skor 100%. 

Kemudian dilakukan validasi 

gabungan untuk mengetahui rata – 

rata persentase validasi yang 

dilakukan. Rata – rata persentase 
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yang diperoleh ialah 92,5% 

sehingga dapat dinyatakan 

pengembangan media mock – ups 

bola gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari  ke 

hari valid. 

2. Analisis hasil data ketertarikan 

dan penerapan guru digunakan 

untuk mengetahui kepraktisan 

media mock – ups bola gerhana 

pada materi mendeskripsikan 

posisi bulan dan kenampakan 

bumi dari hari ke hari. Pada hasil 

uji respon guru memperoleh skor 

97%, maka dapat dikatakan 

sangat praktis. Sedangkan hasil 

uji respon siswa memperoleh skor 

hasil akhir 88%, maka dapat 

dikatakan sangat praktis. Respon 

guru dan respon siswa tersebut 

memperoleh rata – rata nilai yaitu 

92,5%. Maka kepraktisan media 

mock – ups bola gerhana 

memperoleh rata – rata 92,5% 

dengan kategori kepraktisan 

sangat praktis. 

3. Keefektifan media mock -  ups 

bola gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke 

hari dapat diketahui melalui dari 

hasil evaluasi siswa. Evaluasi 

dilakukan setelah pembelajaran 

menggunakan media mock – ups 

bola gerhana dengan persentase 

83,7%. Dari hasil evaluasi siswa 

tersebut dapat diketahui bahwa 

media mock – ups bola gerhana 

efektif digunakan dalam 

pembelajaran mendeskripsikan 

posisi bulan dan kenampakan 

bumi dari hari ke hari siswa kelas 

IV. 

 

B. KESIMPULAN 

1. Kevalidan media mock – ups bola 

gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke 

hari berdasarkan pendapat para 

ahli memperoleh hasil rata – rata 

92,5%, sehingga media mock – 

ups bola gerhana dikatakan sangat 

valid. 

2. Kepraktisan media mock – ups 

bola gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke 

hari berdasarkan angket guru dan 

siswa memperoleh hasil rata – rata 

92,5%, sehingga media mock – 

ups bola gerhana dapat dikatakan 

sangat praktis. 

3. Keefektifan media mock – ups 

bola gerhana pada materi 
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mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke 

hari berdasarkan hasil evaluasi 

memperoleh 83,7% sehingga 

media mock – ups bola gerhana 

dapat dikatakan efektif. 

 

IV. PENUTUP 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang Pengembangan Media Mock 

– Ups Bola Gerhana Untuk Materi 

Mendeskripsikan Posisi Bulan dan 

Kenampakan Bumi dari Hari ke Hari 

Siswa Kelas IV SDN Betet 1 Kota 

Kediri tahun Ajaran 2017/2018 dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kevalidan media mock – ups 

bola gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan 

dan kenampakan bumi dari hari 

ke hari berdasarkan pendapat 

para ahli memperoleh hasil rata 

– rata 92,5% sehingga media 

mock – ups bola gerhana 

dikatakan sangat valid. 

2. Kepraktisan media mock – ups 

bola gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan 

dan kenampakan bumi dari hari 

ke hari berdasarkan angket guru 

dan angket siswa memperoleh 

hasil rata – rata  92,5%, 

sehingga media mock – ups bola 

gerhana dikatakan sangat 

praktis. 

3. Keefektifan media mock – ups 

bola gerhana pada materi 

mendeskripsikan posisi bulan 

dan kenampakan bumi dari hari 

ke hari berdasarkan hasil 

evaluasi memperoleh 83,7% 

sehingga media mock -  ups bola 

gerhana dapat dikatakan efektif.  

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan hasil 

penelitian, terdapat beberapa saran 

yang dapat diberikan yaitu sebagai 

berikut.   

1. Untuk Kepala Sekolah 

Hendaknya kepala Sekolah 

memberikan semangat dan motivasi 

kepada guru agar dapat 

mengembangkan media sesuai 

karakteristik dan kebutuhan siswa. 

Mengikutsertakan guru dalam 

kegiatan pelatihan merupakan upaya 

untuk meningkatkan stimulus 

kreatifitas guru. 

2. Untuk Guru 

Hendaknya dapat mengembangkan 

media sesuai dengan materi, 

karakteristik, dan kebutuhan siswa. 

3. Untuk peneliti selanjutnya 

Hendaknya dapat mengembangkan 

media yang lebih menarik dari ini 
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dan lebih memaksimalkan dari segi 

bentuk dan desain. 
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