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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil observasi yang dilakukan di SDN Mojoroto 4, yang 

menunjukkan pembelajaran IPA pada kompetensi dasar mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya yang ada di kelas IV. Guru kurang memanfaatkan 

media pembelajaran untuk menyampaikan materi. Salah satu solusi yang dapat diberikan adalah 

mengembangkan media pembelajaran treechart. Dengan pengembangan media pembelajaran treechart 

siswa akan lebih semangat dan mudah memahami materi pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan prosedur pengembangan media treechart 

untuk pembelajaran materi mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya pada siswa kelas IV SDN Mojoroto 4 Kediri dan (2) mendeskripsikan 

kepraktisan, keefektifan dan kevalidan pengembangan media treechart pada pembelajaran materi 

mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya pada 

siswa kelas IV SDN Mojoroto 4 Kediri. 

Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) yang bertujuan menghasilkan produk 

treechart. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan Punaji Setyosari (2013: 235 – 236) yang terdiri atas 8 tahapan. Kedelapan tahapan 

tersebut adalah analisis kebutuhan, perumusan tujuan, mengembangkan materi/bahan, pengembangan 

instrumen, penulisan naskah media, uji coba produk, revisi, produksi. 

Produk media treechart terbuat dari styrofoam yang dibentuk menyerupai pohon dan diberi 

warna sedemikian rupa dan pada bagian belakang diberi penyangga yang terbuat dari kayu agar saat 

dugunakan dalam pembelajaran bisa berdiri tegak. Media treechart yang dihasilkan berukuran 100 cm 

x 70 cm. Media treechart telah melakukan validasi pada ahli materi dan 2 ahli media, hasilnya sudah 

memenuhi kriteria kevalidan media berdasarkan tabel kriteria kevalidan3.5. Berdasarkan hasil uji coba 

terbatas dan uji coba luas di SDN Mojoroto 4 diperoleh data kepraktisan media dengan skor kuantitatif 

dari guru dan siswa sebanyak 90 dan 86, yang berada pada rentang 81-100 dengan keterangan sangat 

praktis. Sedangkan pada uji keefektifan media pada siswa dengan menggunakan soal evaaluasi 

memperoleh rata-rata nilai skor kuantitatif 86 dari 38 siswa, 34 siswa memperoleh nilai ≥ 70 (KKM) 

sedangkan 4 siswa < 70 (KKM) 

  

KATA KUNCI: pengembangan media treechart, materi energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan fondasi yang 

penting bagi setiap individu. Dengan 

pendidikan, seseorang dapat 

mengoptimalkan potensi baiknya dan 

membatasi atau bahkan menghilangkan 

potensi buruknya. Dengan demikian, 

individu yang handal dan berprestasi dapat 

terbentuk dalam rangka mencapai 

keberhasilan dan kesejahteraan, sehingga 

individu-individu handal tersebut dapat 

ikut serta dalam memajukan masyarakat, 

bangsa dan negara. Hal tersebut tercantum 

dalam Undang–Undang RI No. 20 Tahun 

2003 tentang Pendidikan Nasional, 

dinyatakan sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. 

Belajar merupakan proses yang 

penting dalam pendidikan. Proses belajar 

terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Belajar 

dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. 

Salah satu tanda bahwa seseorang itu telah 

belajar adalah adanya perubahan tingkah 

laku pada diri orang itu yang mungkin 

disebabkan oleh terjadinya proses belajar 

yang mampu merubah pola pemikirannya. 

Guru memiliki peran penting dalam 

proses belajar karena guru merupakan  

transformator ilmu pengetahua dan 

keterampilan kepada siswa. Hal itu 

sebagaimana dikatakan oleh E. Mulyasa 

(2009: 37-63) bahwa peran guru sebagai: 

Pendidik, pengajar, pembimbing, 

pelatih, penasihat, pembaharu 

(innovator), model dan teladan, 

pribadi, peneliti, pendorong 

kreativitas, pembangkit pandangan, 

pekerja rutin, pemindah kemah, 

pembawa cerita, aktor, emancipator, 

evaluator, pengawet dan kulminator. 

Dengan berbagai peran di atas 

diharapkan guru mampu menjadi pendidik 

yang baik bagi peserta didik dan juga 

mampu menghasilkan peserta didik dengan 

hasil yang baik karena guru sebagai 

motivator agar peserta didik termotivasi 

untuk berhasil. 

Peran penting guru dapat terlaksana 

dengan baik jika terjadi interaksi yang baik 

antara guru dengan siswa, guru memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidang 

yang diajarakan, memiliki kesiapan dalam 

mengajar, memahami materi yang akan 

diajarkan, memahami model pembelajaran 

yang sesuai dengan pembelajaran siswa 

saat itu. Hal itu sesuai dengan pendapat 

Jalal & Mustafa (dalam E. Mulyasa, 

2007:9) bahwa, “komponen guru sangat 

mempengaruhi kualitas pengajaran melalui 
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penyediaan waktu lebih banyak pada 

peserta didik, interaksi dengan peserta 

didik yang lebih intensif /sering, tingginya 

tanggung jawab mengajar dari guru. 

Karena itu baik buruknya sekolah sangat 

bergantung pada peran dan fungsi guru”. 

Dalam pembelajaran di sekolah dasar 

terdapat pelajaran IPA yang mengajarkan 

tentang menanamkan pengetahuan dan 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari, menanamkan rasa 

ingin tahu dan sikap positif terhadap IPA 

dan teknologi, ikut serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam. Pada pembelajaran IPA 

sekolah dasar di kelas IV terdapat KD 8.1. 

Mendeskripsikan energi panas dan bunyi 

yang terdapat di lingkungan sekitar serta 

sifat-sifatnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada 

Pembelajaran IPA materi Mendeskripsikan 

Energi Panas dan Bunyi yang Terdapat di 

Lingkungan Sekitar serta Sifat-sifatnya di 

SDN Mojoroto IV Kediri ditemukan 

bahwa siswa tidak dapat belajar dengan 

tenang, kurang konsentrasi, dan ramai. Itu 

semua terjadi karena guru tidak memakai 

model pembelajaran. Selain itu, 

pembelajaran tidak menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai, sehingga siswa 

kesulitan dalam mempelajari materi yang 

diajarkan. Hal itu membuat pembelajaran 

tidak optimal karena tujuan pembelajaran 

tidak tercapai. Itu dibuktikan dengan nilai 

rata-rata siswa yang masih di bawah KKM. 

Pembelajaran di atas seharusnya 

didesain dengan menyesuaikan kebutuhan 

pembelajaran dan karakteristik siswa. 

Desain pembelajaran tersebut harus 

mampu mengkombinasikan antara metode, 

model dan media, sehingga pembelajaran 

menjadi menarik dan efektif. Di antara 

beberapa factor yang dianggap penting 

untuk dapat mempengaruhi efektifitas 

pembelajaran diatas adalah media 

pembelajaran. Dengan media pembelajaran 

yang menarik, pembelajaran dapat menjadi 

optimal. Dengan begitu, siswa menjadi 

tidak bosan dan dapat memahami pelajaran 

dengan baik. 

Pada pembelajaran IPA kelas IV di 

atas, media yang digunakan guru sudah 

menggunakan media namun kurang 

menarik bagi siswa. Media yang digunakan 

adalah media yang menggunakan gambar-

gambar tentang energi panas dan energy 

bunyi yang hanya membuat siswa kurang 

paham dengan pembelajaran. Menurut 

peneliti media yang tepat untuk materi ini 

adalah media chart. Chart atau bagan 

adalah termasuk media visual. Fungsinya 

adalah menyajikan ide-ide atau konsep-

konsep yang sulit bila hanya disampaikan 

secara tertulis atau lisan secara visual. 

Chart atau bagan juga mampu memberikan 

ringkasan penting dari suatu presentasi. 
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Selain itu, media chart juga memberikan 

kemudahan pada peserta didik untuk 

mengetahui pokok pembahasannya dalam 

pembelajaran. Penggunaan media chart ini 

ingin memberikan penyajian yang baik dan 

mudah dimengerti peserta didik sehingga 

dalam hasil belajarnya menjadi lebih baik. 

Kelemahan dari media chart ini 

adalah data bagan terlalu banyak, harus 

menjelaskan dengan jelas karena pesannya 

terlalu singkat, harus mengembangkan 

kreativitas untuk menghiasi media agar 

lebih menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran. Dalam pembelajaran 

biasanya media chart hanya menggunakan 

bagan dalam bentuk gambar biasa itu dapat 

membuat siswa mudah bosan jika tidak ada 

permainan dan tidak ada hiasan yang ada 

dalam media chart tersebut. 

Peneliti ingin mengembangkan 

media chart dengan pembelajaran yang 

lebih santai dan terdapat permainan, agar 

peserta didik tidak bosan dan dapat 

menerima materi dengan baik. Peneliti 

ingin mengembangkan media Treechart 

(Bagan Pohon) dengan menginovasinya 

menggunakan styrofoam yang dibentuk 

seperti pohon. Styrofoam yang dibentuk 

pohon tersebut ditempeli tulisan-tulisan 

tentang materi yang diajarkan yaitu 

pengertian serta jenis-jenis energi panas 

dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar. Peneliti menggunakan paku yang 

dihias dengan gambar burung untuk 

melemparkan pada salah satu tempelan 

yang ada pada bagan pohon tersebut. 

Sistem tersebut membuat siswa bermain 

sambil belajar agar materi yang diajarkan 

cepat ditanggapi peserta didik. Media 

pembelajaran sebagai alat perantara tidak 

bisa berbuat lebih, media pembelajaran 

lebih efektif jika didukung oleh guru yang 

mampu kreatif dan efektif menggunakan 

media yang ada, walaupun sederhana. 

Berkaitan dengan latar belakang di 

atas, maka peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul skripsi mengenai 

“Pengembangan Media Treechart dalam 

Materi Mendeskripsikan Energi Panas dan 

Bunyi yang Terdapat di Lingkungan 

Sekitar serta Sifat-sifatnya pada Siswa 

Kelas IV SDN Mojoroto 4 Kota Kediri 

Tahun Ajaran 2016 / 2017” 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian pengembangan atau Research 

Based Developmnet (R&D). Menurut 

Sugiyono (2010: 297) yang artinya metode 

penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk dan menguji 

kelayakan produk tersebut. Sedangkan 

menurut Borg and Gall (1983: 4) 

penelitian dan pengembangan adalah suatu 

proses yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk 
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– produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran. 

Model pembelajaran yang digunakan 

adalah model pengembangan Punaji 

Setyosari (2013: 235 – 236) dan 

mempunyai 8 langkah dalam melakukan 

penelitian pengembangan, yaitu : 

1. Analisis Kebutuhan 

2. Perumusan Tujuan 

3. Mengembangkan Materi / Bahan 

4. Pengembangan Instrumen 

5. Penulisan Naskah Media 

6. Uji Coba Produk 

7. Revisi 

8. Produksi 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

dikatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan dalam bidang pendidikan 

dan pembelajaran merupakan model 

penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan dan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Produk dari model penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran. Berikut 

Prosedur Pengembangan. 

1. Melakukan suatu analisis 

kebutuhan atau analisis konteks 

Analisis kebutuhkan di 

SDN Mojoroto 4 Kediri, yaitu 

pengembangan media treechart 

untuk materi mendeskripsikan 

energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta 

sifat-sifatnya pada siswa kelas 4. 

Dalam kenyataannya pembelajaran 

belum menggunakan media 

pembelajaran yang menarik. Maka 

dari itu peneliti ingin membuat 

menarik dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media 

pembelajaran media treechart. 

2. Merumuskan tujuan khusus, yaitu 

tujuan yang ingin dicapai terkait 

dengan produksi tersebut 

Media treechart ini 

digunakan agar siswa lebih kreatif 

dan aktif dalam pembelajaran 

terutama materi perubahan sifat 

benda. Media treechart ini tidak 

hanya dalam bentuk gambar namun 

tiga dimensi yang dapat membuat 

siswa tidak mudah bosan saat 

pembelajaran. Dengan 

menggunakan media pembelajaran 

tersebut siswa lebih cepat 

memahami dalam pembelajaran. 

3. Mengembangkan bahan atau 

materi, yaitu bahan yang terkait 

dengan media yang dikembangkan 

Pembuatan materi/bahan 

menjadi lebih ringkas tapi mudah 

dipahami oleh siswa dengan 

bantuan gambar contoh energi 

panas dan energi bunyi. Siswa juga 
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diminta untuk menjelaskan dengan 

bahasa sendiri sifat dan contoh 

energi yang terdapat pada media 

treechart tersebut. Materi yang 

disampaikan pada media tersebut 

lebih ringkas dan mudah dipahami 

oleh siswa. 

4. Mengembangkan instrumen atau 

alat ukur, yaitu instrumen untuk 

mengukur atau menentukan tingkat 

kelayakan media yang dipakai 

Pengujian kelayakan media 

ini peneliti menggunakan tes pada 

siswa untuk mengukur seberapa 

jauh siswa memahami materi dan 

kemampuan mendeskripsikan 

energi panas dan bunyi yang ada di 

sekitarnya. Dengan tes tersebut 

peneliti dapat menentukan layak 

atau tidaknya media treechart 

tersebut dalam pembelajaran. 

5. Mengembangkan dan menyusun 

naskah media, yaitu naskah media 

yang akan diproduksi 

Cara pembuatan media treechart 

dengan langkah – langkah sebagai berikut: 

a) Pertama, mempersiapkan alat 

dan bahan media. Seperti 

styrofoam, kertas, cuter, 

gunting, doubletipe, jarum 

pentul, cat aga, gambar tentang 

contoh energi, palu, paku dan 

kayu. 

b) Kedua, gambarlah dahulu 

rancangan dalam kertas tentang 

energi panas dan energi bunyi. 

Kemudian gambarlah 

rancangan yang sudah jadi 

dalam styrofoam. Jika sudah 

potonglah dengan cuter sesuai 

gambar tersebut, agar lebih 

menarik lagi catlah gambar 

tersebut dengan indah. 

c) Ketiga, bentuk styrofoam 

menjadi buah apel dan 

warnailah. Tempelkan 

seterofom tersebut 4 apel hijau 

di bawah gambar dahan sifat 

energi. Styrofoam 10 apel 

merah di atas gambar dahan 

contoh energi. 

d) Keempat, tempelkan gambar 

dan pernyataan pada balik 

masing-masing buah apel yang 

ditempelkan dengan jarum 

pentul pada media treechart 

tersebut. 

e) Kelima, media siap digunakan 

dalam pembelajaran.  

6. Melakukan ujicoba, yaitu uji coba 

terhadap media yang telah 

diproduksi berdasarkan naskah 

yang telah dikembangkan 

Uji coba dilakukan dengan 

membuat angket untuk validasi 

ahli. Baik validasi materi maupun 
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media. Hal ini digunakan untuk 

menguji kevalidan dan kelayakan 

pada media pembelajaran tersebut 

dalam pembelajaran. 

7. Melakukan revisi, setelah 

pengembang melakukan 

serangkaian ujicoba atau evaluasi 

formatif maka diperoleh informasi 

kualitas media. 

Jika media tersebut kurang 

dan belum layak dalam 

pembelajaran maka peneliti wajib 

memperbaiki atau melakukan revisi 

dalam media sampai media tersebut 

layak digunakan dalam 

pembelajaran. 

8. Produksi, yaitu tahap akhir yang 

ditempuh oleh pengembang untuk 

memproduksi media yang telah 

memperoleh masukan dari hasil uji 

coba tersebut. 

Setelah berhasil media pembelajaran 

tersebut siap diproduksi dan digunakan 

untuk pembelajaran. Dalam menggunakan 

media pembelajaran tersebut peneliti juga 

harus mengggunakan materi yang sesuai 

pembelajaran. 

Uji coba produk bermaksud untuk 

mengumpulkan data yang dapat 

dipergunakan sebagai dasar untuk 

menetapkan tingkat kevalidan, kepraktisan 

dan keefektifan produk yang 

dikembangkan. Bagian tersebut meliputi 1) 

desain uji coba, dan 2) subyek uji coba. 

Kevalidan dilakukan oleh para dosen 

ahli dalam perangkat pembelajaran IPA, 

Sebelum produk diujicobakan kepada 

subyek yaitu siswa dan wali kelas IV SDN 

Mojoroto 4 Kediri kevalidan perlu 

dilakukan agar media dan materi dapat 

layak digunakan. Kepraktisan diujicobakan 

kepada subyek supaya dapat mengetahui 

kegunaan yang layak dari media treechart 

yang dikembangkan. Kefektifan untuk 

mengukur seberapa efektifnya media 

dengan materi yang diajarkan pada siswa. 

Keefektifan dilakukan dengan 

menggunakan tes atau soal evaluasi pada 

siswa kelas IV SDN Mojoroto 4 Kota 

Kediri. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

pengembangan media treechart  pada 

materi energi panas dan bunyi kelas IV 

SDN Mojoroto 4. Mengacu pada model 

pengembangan Punaji Setyosari (2013: 

235 – 236) dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: (1) Analisis Kebutuhan, 

(2) Perumusan Tujuan, (3) 

Mengembangkan Materi / Bahan, (4) 

Pengembangan Instrumen, (5) Penulisan 

Naskah Media, (6) Uji Coba Produk, (7) 

Revisi, (8) Produksi. 
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Produk yang dihasilkan dalam 

penelitian ini adalah produk media 

treechart energi. Media treechart yang 

dikembangkan terbuat dari styrofoam yang 

dibentuk gambar pohon dan dibelakang 

styrofoam terdapat penyangga yang terbuat 

dari kayu tipis agar dapat berdiri. Media 

treechart berukuran 100 cm x 70 cm.   

Berdasarkan data hasil penelitian di 

SDN Mojoroto 4 Kota Kediri,   media 

treechart sudah memenuhi kriteria 

kevalidan dari validator media dan materi 

sesuai kriteria kevalidan pada tabel 3.6. 

Hasil uji kevalidan dari validator perangkat 

media menunjukan media treechart sudah 

valid dengan memperoleh skor kuantitaif 

82, dengan kualifikasi skor kualitatif  

sangat valid tanpa  revisi. Menurut dua 

validator  media treechart, media treechart 

sudah memenuhi kriteria kevalidan dengan 

memperoleh rata - rata skor kuantitif  84 

dengan kualifikasi skor kulaitatif sangat 

valid tanpa adanya revisi. Sedangkan 

menurut validator soal treechart, soal 

evaluasi sudah memenuhi kriteria 

kevalidan dengan memperoleh rata - rata 

skor kuantitif  83,3 dengan kualifikasi skor 

kulaitatif sangat valid tanpa adanya revisi. 

Selain memenuhi  kriteria kevalidan, 

media treechart energi juga memenuhi 

kriteria kepraktisan sesuai pada tabel 3.6. 

Data hasil uji coba kepraktisan diperoleh 

dari guru dan siswa pada uji coba terbatas 

dan uji coba luas yang dilakukan di SDN 

Mojoroto 4. Hasil uji kepraktisan pada uji 

coba utama dari guru dan siswa 

memperoleh skor kuantitif 90 dan 84 

dengan kualifikasi skor kualitatif  sangat 

praktis. Selanjutnya berdasarkan hasik uji 

coba luas, media juga memenuhi kriteria 

keefektian. Hasil uji keefektifan media 

pada siswa dengan menggunakan soal 

evaluasi memperoleh rata-rata nilai skor 

kuantitatif 86 dari total 38 siswa, dengan 

rincian 32 siswa memperoleh nilai > KKM 

70, dan 6 siswa memperolah nilai <KKM 

70. 

 

2. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

pengembangan media di atas dapat 

disimpulkan sebaiknya peneliti selanjutnya 

dapat mengembangkan lagi media dengan 

materi yang berbeda agar bermanfaat bagi 

siswa dan sekolah lain.  

Hasil penelitian pengembangan di 

atas siswa dapat lebih meningkatkan 

semangat belajar, lebih aktif dalam 

mengungkapkan pendapat  dan  dapat 

mengerjakan tugas dari guru dengan 

mudah karena bantuan dari pengembangan 

media treechart. Hal tersebut dapat 

dibuktikan hanya 6 siswa dari 38 siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 

<70 yang diberikan guru untuk hasil tes 

atau soal evaluasi. 
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