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ABSTRAK
Penelitian pengembangan dilatarbelakangi oleh hasil observasi menggunakan angket
kebutuhan guru dan siswa SDN Sumberkepuh 6 Kabupaten Nganjuk. Masalah yang timbul
adalah tidak adanya media yang digunakan untuk menarik minat belajar siswa dan dalam
menyampaikan materi guru masih menggunakan metode ceramah yang terkesan
menjenuhkan, sehingga menyebabkan siswa kurang antusias dan kurang aktif.
Hasil observasi tersebut dikembangkan media audio visual dengan rumusan masalah
(1) Bagaimana kevalidan media audio visual pada materi mengidentifikasi sifat-sifat bangun
datar siswa kelas V SDN Sumberkepuh 6 Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2018/2019?. (2)
Bagaimana keperaktisan media audio visual pada materi mengidentifikasi sifay-sifat bangun
datar sisw kelas V SDN Sumberkepuh 6 Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2018/2019?. (3)
Bagaimana keefektifan media audio visual pada materi mengidentifikasi sifat-sifat bangun
datar siswa kelas V SDN Sumberkepuh 6 Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2018/2019?.
Model pengembangan dalam pnelitian ini menggunakan model penelitian ADDIE.
Prosedur dari model ADDIE terdiri dari tahapan (1) Analysis (2) Design (3) Development (4)
Implementation (5) Evaluation. Pada tahap analisis kegiatan yang dilakukan adalah
melakukan analisis kebutuhan. Pada tahap desain kegiatan yang dilakukan adalah merancang
media yang akan dikembangkan. Pada tahap development atau pengembangan yang dilakukan
dengan membeli, membuat dan memodifikasi media audio visual yang akan dibuat. Pada
tahap implementation media audio visual sebagai media vidio sudah dikatakan layak oleh ahli
media dan materi dalam media untuk digunakan dalam pembelajaran. pada tahap evalusi
dilakukan untuk mengetahui kevalidan produk media audio visual yang telah dikembangkan
dengan membawa media audio visual yang dikembangkan ke validator.
Hasil pengembangan media audio visual sebagai berikut (1) media audio visual
memperoleh hasil 92,7% dari validasi media dan materi dalam media dan memperoleh hasil
86,6% dari validasi perangkat pembelajaran. (2) media audio visual yang dikembangkan
untuk materi mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dinyatakan praktikan dibuktikan dari
hasil angket respon guru memperoleh 94,5%. (3) media audio visual dinyatakan efektif
setelah dilakukan uji coba terbatas dengan hasil 90% sehinnga media audio visual dinyatakan
“sangat efektif”, sedangkan pada hasil uji coba luas mmproleh data 94% maka media audio
visual dinyatakan “sangat efektif”.

Kata Kunci : Media Audio Visual, Sifat-sifat Bangun Datar, Matematika
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I. LATAR BELAKANG
Proses

tercapainya tujuan pendidikan pada

belajar

merupakan

mengajar

suatu

kegiatan

umumnya dan tujuan pembelajaran di
sekolah pada khususnya”.
Mata

melaksanakan kurikulum suatu lembaga

pelajaran

matematika

pendidikan agar dapat mempengaruhi

merupakan suatu mata pelajaran yang

siswa mencapai tujuan pendidikan yang

berkaitan dengan cara menghitung.

telah

diterapkan.

mencapai

Menurut Susanto (2014:183) “belajar

tujuan

tersebut

berinteraksi

matematika merupakan suatu syarat

dengan

Dalam
siswa

lingkungan

belajar

yang

cukup

untuk

melanjutkan

diaturguru dalam proses pengajaran.

berikutnya,

Lingkungan belajar yang diatur oleh

matematika kita akan belajar menalar

guru

kritis, kreatif dan aktif”.

mencakup

bahan

tujuan

pengajaran,

pengajaran,

Guru

metodologi

pengajaran dan penilaian pengajaran.

karena

jenjang

memberikan

dengan

belajar

diharapkan
motivasi

dapat

yang

lebih

(2017)

menarik dan mudah dipahami oleh

“pembelajaran

siswa, sehingga anggapan yang keliru

dikatakan berkualitas jika informasi

selama ini bahwa matematika meupakan

yang disampaikan guru baik secara

mata pelajaran sulit bagi siswa SD akan

langsung maupun melalui bahan ajar

hilang dari pikiran mereka.

harus sesuai dengan tingkat berpikirnya,

Berdasarkan

Menurut
mengatakan

Ahdhianto

bahwa

sehingga dapat dipelajari oleh siswa.
Media pembelajaran merupakan

observasi

yang

telah dilakukan dengan menggunakan
teknik pengumpulan data berupa angket

komponen pembelajaran yang meliputi

di

pesan, orang, dan peralatan. Media

masalah yang timbul adalah tidak

pembelajaran merupakan sebuah alat

adanya media yang digunakan untuk

yang berfungsi dan digunakan untuk

menarik minat belajar siswa dan dalam

menyampaikan pesan pembelajaran. hal

menyampaikan

ini

menggunakan

sangat

membantu

guru

dalam

sekolah dasar Sumberkepuh 6,

materi
metode

guru

masih

ceramah,

menyampaikan materi kepada siswa

sehingga pembelajaran yang dilakukan

melalui media itu sendiri. Menurut

terkesan

Arsyad (2013:2) menyatakan bahwa

menyebabkan siswa kurang antusias

“media

tidak

dankurang aktif dalam mengkuti proses

terpisah dari proses pembelajaran demi

pembelajaran. Selain itu sumber belajar

adalah

bagian

yang
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yang digunakan masih berpusat pada

(RPP). Penelitian ini dilaksanakan di

LKS

SDN

khususnya

mengidentifikasi

pada

materi

sifat-sifat

bangun

datar.

Sumberkepuh

2

Kecamatan

Tanjung Anom yang dijadikan sebagai
tempat uji coba terbatas dan SDN

Media audio visual merupakan

Sumberkepuh 6 Kecamatan Tanjung

media yang cocok digunakan dalam

Anom yang dijadikan sebagai tempat uji

pembelajaran.

Arsyad

coba luas. Waktu penelitian yaitu

Menurut

(2007:94),

“Media

audio

visual

semester genap tahun ajaran 2018/2019.

merupakan

media

visual

yang

Subjek penelitian yaitu siswa sekolah

penggunaan

suara

dasar kelas V.

memerlukan pekerjaan tambahan untuk

Model

menggabungkan

pengembangan

yang

memproduksinya”. Dengan media audio

digunakan dalam penelitian ini adalah

visual berupa vidio dapat menarik minat

menggunakan model ADDIE. Menurut

siswa dalam belajar dan siswa lebih

Pribadi (2014:125) “Model penelitian

cepat

ADDIE merupakan salah satu model

memahami

materi

yang

disampaikan oleh guru dan dapat

desain

menjawab permasalahan yang ada pada

sederhana dan mudah dipelajari, model

pelajaran matematika.

ini sesuai dengan namanya terdiri dari

Berdasarkan uraian di atas, maka

lima

sistem

tahapan

pembelajaran

yang

yaitu

dilakukan penelitian berfokus pada

(A)nalisis,

“Pengembangan Media Audio Visual

(I)mplementation, dan (E)valuation”.

pada Materi Mengidentifikasi Sifat-

(D)esign,

utama

yang

(D)evelopment,

ANALYSIS

Sifat Bangun Datar Siwa Kelas V SDN
Sumberkepuh 6 Kabupaten Nganjuk
DESIGN

Tahun Ajaran 2018/2019”.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk ke dalam

.

DEVELOPMENT

penelitian pengembangan. Hal ini yang
dikembangkan dalam penelitian ini
adalah

media

pembelajaran

dan

pendukungnya. Pendukungnya adalam
Lembar
Rencana

Kerja

Siswa

Pelaksanaan

(LKS)

IMPLEMENTATION

EVALUATION

dan

Pembelajaran
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Pengembangan model ADDIE

menurut

Pribadi

(2014:130),

dapat digambarkan dengan diagram

“Langkah pengembangan meliputi

menurut Pribadi (2014:125).

kegiatan membuat, membeli dan

Berikut
langkah
model

ini

penjelasan

penelitian
ADDIE

dari

pengembangan

menurut

Pribadi

memodifikasi

bahan

ajar

learning materials untuk mencapai
tujuan

pembelajaran

yang

1. Analysis (analisis)

4. Implementation (implementasi)

a. Analisis kinerja menurut Pribadi
(2014:128),

“Analisis

kinerja

Melaksanakan

desain

mengklarifikasi apakah kinerja

pembelajaran.

yang dihadapi memerlukan solusi

program

pembelajaran dengan menerapkan

dilakukan untuk mengetahui dan

atau

spesifikasi

program

5. Evaluation (evaluasi)

berupa penyelenggaraan program

Melakukan

evaluasi

pembelajaran

pembelajaran

dan evaluasi

atau

perbaikan

manajemen”.
b. Analisis

menurut

(2014:128),

“Analisis

merupakan

hasil

menentukan

untuk

kemampuanatau

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Desain Awal

langkah

diperlukan

kemampuan

program

belajar.

kebutuhan

kebutuhan
yang

telah

ditentukan”.

(2014:127)

Pribadi

atau

kompetensi

Langkah awal pembuatan
media

audio

visual

ditentukan

dengan membuat konsep desain
yang

akan

dirancang

untuk

yang perlu dipelajari oleh siswa

menentukan

untuk meningkatkan kinerja atau

proses pembuatan. Dimulai dengan

prestasi siswa”.

proses membuat video pembuka

2. Design (desain)
Menentukan

langkah-langkah

menggunakan
kompetensi

untuk

aplikasi

membuat

superme

karakter

khusus, metode, bahan ajar, dan

pixelleb

strategi pembelajaran.

background. Selanjutnya membuka

3. Development (pengembangan)
Memproduksi program dan

untuk

dan

menghapus

aplikasi power point 2010 dan
menentukan

desain

background

bahan ajar yang akan digunakan

yang sudah ada di dalam menu

dalam proses program pembelajaran

desain. Kemudian membuat gambar
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bangun datar secara manual dimenu
shapes

sesuai

materi

dan

menambah beberapa efek animasi
pada
selesai

gambar

tersebut.

langkah

Setelah

berikutnya

merekam visual dari power point
menggunakan

aplikasi

camtasia

studio 9. Langkah terakhir diedit
menggunakan

aplikasi

camtasia

3.3 Langkah Pengembangan Perangkat
Pembelajaran
a. Silabus
1) Identitas mata pelajaran
Matematika
2) Standar Kompetensi
6. Memahami sifat-sifat bangun
dan hubungan antara bangun
3) Kompetensi Dasar

studio 9 dan menambahkan audio

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat

yang sudah direkam sesuai materi.

bangun datar

3.2 Desain Akhir
Berdasarkan hasil validasi
media audio visual serta saran dari

4) Materi
Sifat-sifat bangun datar
5) Indikator

(aspek

validator desain akhir media audio

afektif, psikomotor)

visual dibuat. Adapun desain akhir

6) Kegiatan Pembelajaran

media audio visual sebagai berikut.

kognitif,

Kegiatan awal, kegiatan inti,
kegiatan akhir
7) Penilaian
Prosedur,

jenis,

dan

bentuk

instrument
8) Alokasi Waktu
2 x 35 menit
9) Sumber Belajar
Buku BSE, Media audio visual
b. Rencana

Pelaksanaan

Pembe-

lajaran
1) Mata Pelajaran
Matematika
2) Kelas/Semester
V (Lima)/ II (Dua)
Gambar 4.8 Desain Akhir Media
Audio Visual
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6. Memahami Sifat-sifat dan

ADDIE yaitu (A)nalisis, (D)esain,

hubungan antara bangun

(D)evlopment,

4) Kompetensi Dasar

(I)mplementation,

dan (E)valuation. Pengembangan ini

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat

telah dihasilkan media audio visual

bangun datar

sebagai media pembelajaran meteri

5) Indikator

(aspek

kognitif,

afektif, dan psikomotor)

mengidentifikasi sifat-sifat bangun
datar

kelas

V

Sekolah

Dasar

6) Tujuan Pembelajaran

divalidasi memperoleh skor 92,7%

7) Materi

dengan kreteria sangat baik dan

Sifat-sifat bangun datar

dapat

8) Model Pembelajaran

digunakan

tanpa

revisi,

sedangkan hasil validasi perangkat

Cooperative learning

pembelajaran

memperoleh

skor

9) Langkah-langkah

86,6% dengan kreteria sangat baik.

Pembelajaran

2) Respon guru terhadap media

Kegiatan awal, kegiatan inti,

yang dikembangkan berupa audio

kegiatan akhir

visual sebagai media pembelajaran

10) Sumber Belajar

materi mengidentifikasi sifat-sifat

Buku BSE, Guru

bangun datar kelas V Sekolah Dasar

11) Media Pembelajaran

yang

Media audio visual
12) Penilaian
Tes

telah

ditetapkan

dalam

pembelajaran

memproleh

respon

baik, sedangkan pada uji coba luas

tulis,

rubrik,

dan

penugasan

memperoleh skor 94,5% dengan
kreteria sangat baik.

3.4 Kualiatas Media Pembelajaran
Berdasarkan

IV. SIMPULAN

penelitian

Adapun

simpulan

yang

pengembangan dan hasil analisis

diperoleh dari penelitian yaitu sebagai

data yang telah dilakukan diperoleh

berikut : (1) media pembelajaran audio

bahwa : 1) Pengembangan media

visual untuk meteri mengidentifikasi

audio

sifat-sifat bangun datar kelas V. (2)

visual

pembelajaran

sebagai
sesuai

media
dengan

media

pembelajaran

audio

visual

Kompetensi Dasar dan indikator

untuk materi mengidentifikasi sifat-

pencapaian.

sifat

Pengembangan

ini

mengguanakan model pengmbangan
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meliputi lima langkah yaitu analisis,
desain, pengembangan, implementasi,
evaluasi.

(3)

media

audio

visual

mengidentifikasi

pembelajaran

untuk

materi

sifat-sifat

bangun

datar dinyatakan valid, efektif dan
praktis. (4)

pengembangan media

pembelajaran audio visual berdampak
pada penngkatan hasil belajar siswa.
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